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RESUMO 

No contexto da Sociedade da Informação, a pesquisa busca entender as relações de 

aproximação e distanciamentos existentes entre a formação do bibliotecário e o 

mundo do trabalho. Provoca uma reflexão sobre a existência de regimes de 

informação que regem os sistemas econômicos, políticos, sociais e de informação 

vigentes no país e no mundo, cujo impacto reflete diretamente nos modos de 

realização, tanto científico e acadêmico, como no mundo do trabalho. Apóia-se no 

conceito de regime de informação de Maria Nélida Gonzalez de Gomez e no 

conceito de centros de cálculo e periferia de Bruno Latour, onde encontra relação 

existente entre o objeto informação no âmbito da formação do bibliotecário e sua 

atuação no mundo do trabalho. Propõe entender as aproximações e distanciamentos 

temáticos do conteúdo curricular contemporâneo (centros de cálculo) e o mundo do 

trabalho (periferia). Discute a formação do bibliotecário sob a ótica da abordagem 

multirreferencial de Jacques Ardoino, propondo uma reflexão sobre a importância da 

reflexão acerca das ações de informação, considerando o legado que as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) trazem para o campo 

informacional em termos de qualidade, credibilidade e validade da informação. 

Limita-se aos cursos de Biblioteconomia localizados no Rio de Janeiro e São Paulo, 

respectivamente: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO) e Fundação 

Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). 

Palavras-chave: Biblioteconomia – estudo e ensino. Escolas de biblioteconomia – 

Currículos. Sociedade da Informação. Mundo do trabalho. 

 

 
 



ABSTRACTS 

In the context of the Information Society, the research seeks to understand the 

approach of existing relations and distances between the formation of the librarian 

and the world of work. Causes a reflection on the existence of information regimes 

governing the economic, political, social and existing information in the country and 

the world, the impact of which is directly reflected in embodiments, both scientific and 

academic, as the world of work. It rests on the concept of information system of Maria 

Nelida Gonzalez Gomez and the concept of data centers and outskirts of Bruno 

Latour, which is the relationship between the object information in the training of 

librarians and their performance in the workplace. Proposes understand the thematic 

similarities and differences of the contemporary curriculum content (data centers) and 

the world of work (periphery). Discusses the formation of the librarian from the 

perspective of multi-referential approach of Jacques Ardoino, proposing a reflection 

on the importance of reflection on the information actions, considering the legacy that 

Information and Communication Technologies (TICs) bring to the informational field 

in terms of quality, credibility and validity of the information. Limited to librarianship 

courses located in Rio de Janeiro and São Paulo, respectively: Federal University of 

Rio de Janeiro (UNIRIO) and Foundation School of Sociology and Politics of São 

Paulo (FESPSP). 

Keywords: Library Science - study and teaching. Library schools - Curriculum. 
Information Society. World of work.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Na certeza de que estamos vivenciando uma, das diversas sociedades da 

informação que já existiram e ainda existem, buscamos através do presente estudo 

entender de forma contextualizada a formação do Bibliotecário em diferentes 

espaços geográficos (Rio de Janeiro e São Paulo) e sua preparação para o exercício 

profissional no mundo do trabalho. Para empreender tal análise consideramos os 

seguintes fatores: a diversidade cultural, social, política, histórica, bem como a 

tecnologia e a inevitável influência da globalização sob a profissão. 

O exercício da profissão de bibliotecário sempre exigiu dos profissionais da 

informação, entendimentos e reflexões que extrapolam o contexto dos currículos 

acadêmicos. As competências exigidas para o exercício da profissão a todo o 

momento estão se modificando e ganhando novas roupagens. Contudo, não 

podemos desconsiderar conceitos e noções estruturais deste campo do saber. 

Trabalhar com/ou o artefato informação é uma tarefa que exige dos profissionais 

bibliotecários a perspicácia de entender um objeto que muitas vezes é intangível, 

invisível, mas de vultoso valor para o mundo globalizado. 

A diversidade do campo profissional contemporâneo nos permite inovar e 

revitalizar a figura do bibliotecário muitas vezes vinculado apenas aos espaços das 

bibliotecas e serviços convencionais.  

Desse modo, este estudo buscou verificar se os currículos acadêmicos 

aproximam-se ou distanciam-se das demandas do mundo do trabalho através da 

comparação entre os programas das disciplinas curriculares obrigatórias e um 

recorte das demandas do mundo do trabalho.  Tal recorte não desconsiderou a 

multiplicidade dos espaços em que hoje o bibliotecário pode e deve atuar, mas na 

impossibilidade de investigar todos esses espaços, devido a delimitação de prazo 

para a realização deste estudo, optamos pelos seguintes segmentos do mundo do 

trabalho: sociedade de economia mista e empresa pública federal. 

Nosso objetivo maior é verificar, no processo de formação do bibliotecário, se 

as propostas curriculares estão em sintonia com o mundo do trabalho, levando em 

conta as temáticas solicitadas pelo conteúdo descrito nos editais analisados. E, 

ainda, se existem trocas e influências entre os pólos aqui retratados (formação X 

mundo do trabalho). 
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Tomaél e Alvarenga (2000, p. 82) reforçam a motivação que nos levou a 

desenvolver o presente estudo ao afirmarem que:  

 

O profissional que hoje se requer, precisa entrar em sintonia com as 
transformações do mundo contemporâneo, principalmente no que se refere 
à tecnologia. É imprescindível que os cursos de graduação, responsáveis 
pela formação deste profissional, estejam preparados e em consonância 
com o exercício profissional no mercado de trabalho.  
 

Desse modo, com apoio na argumentação desses autores, iniciamos este 

estudo que está estruturado em oito capítulos, alguns se dividindo em subseções. A 

seguir detalhamos os itens que compõem o estudo. 

Em um primeiro momento, consideramos ser necessário fazer uma breve 

contextualização do lócus em que nos fixamos para iniciar o trabalho. No contexto 

da Sociedade da Informação, entendemos que todas as Sociedades foram e são da 

informação, e por essa razão, no capítulo 2, buscamos identificar o lugar do 

bibliotecário nas sociedades da informação sob a perspectiva da Ciência da 

Informação. Para isso, partimos do entendimento de que a informação perpassa 

todas as áreas do conhecimento e dessa forma estabelece relações e oportunidades  

infinitas para o campo profissional do bibliotecário. Ferreira (1999, p.7) reforça esta 

ideia ao afirmar que “refletir sobre a Ciência da Informação é repensar o papel da 

informação na sociedade da informação, preocupação que se estende aos seus 

impactos econômicos, sociais, educacionais e culturais”. A Ciência da informação, 

ao estudar questões que envolvem a informação e seus fluxos e processos em 

qualquer campo informacional, nos abre um leque de oportunidades que não 

poderão ser desconsideradas no processo de formação do bibliotecário. Depreende-

se aqui a variedade de oportunidades e contextos de trabalho onde o bibliotecário 

pode se estabelecer. 

A reflexão sobre o papel da informação nas sociedades da informação está 

diretamente ligada a história da profissão de bibliotecário e, por isso, não poderia ser 

deixado de lado neste estudo. Sua importância e valor crescem na sociedade atual 

numa velocidade tal que se assumirmos com vigor o nosso papel de profissionais da 

informação, juntamente com outros profissionais da área de informação, 

agregaremos valor e importância muito maior à profissão. 

Estabelecido o contexto onde se insere o estudo, no capítulo 3, consideramos 

necessário entender como e em que momento surge a universidade no Brasil e 
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quando a Biblioteconomia se estabelece como um curso superior e adentra os 

muros da universidade. Esta trajetória histórica nos permitiu compreender as 

transformações dos perfis curriculares ao longo dos tempos e as forças que regeram 

o contexto de criação da universidade no Brasil e sua influência institucional sobre 

os currículos e a formação do bibliotecário.  

Ainda, sobre a história da Biblioteconomia, no contexto do presente estudo, 

consideramos coerente identificar as relações e trocas existentes entre a formação 

do bibliotecário e as demandas informacionais advindas do mundo do trabalho. Para 

isto recorremos à história da profissão, a partir do nascimento da Biblioteconomia no 

contexto brasileiro, suas influências, transformações e articulações curriculares ao 

longo dos anos, desde a sua criação no Rio de Janeiro e desdobramento em São 

Paulo. 

Dando continuidade ao estudo, já situado no tempo e na história, no capítulo 

4, discutimos a complexidade da formação do bibliotecário, não no sentido de 

dificuldade, mas no sentido de compreender a necessidade de existir uma 

pluralidade de fazeres, de perfis, de concepções e de competências que permita ao 

profissional trabalhar nas mais distintas áreas informacionais, de acordo com o 

contexto e situação em que estas se inserem. Esta proposta dispensa um olhar 

fragmentado das ações e contextos de informação presente no imaginário coletivo 

social. Propomos verificar uma formação que prepare o bibliotecário para qualquer 

questão que envolva a organização, tratamento e disponibilização da informação. 

Para isso entendemos que a profissão do bibliotecário vai muito além do horizonte 

da catalogação e classificação. Pensar a diversidade de contextos informacionais 

onde o bibliotecário pode atuar pode ser ilimitado.  

Para desenvolver essa discussão nos inspiramos na proposta de Jacques 

Ardoino1 e sua abordagem multirreferencial aplicada às situações educativas e 

formativas. Apoiados na teoria deste teórico, buscamos explicar nosso entendimento 

sobre a pluralidade funcional (referente a capacidade de propor soluções 

informacionais) e contextual (referente a identificação e compreensão do campo 

informacional) para a formação do bibliotecário, propondo uma discussão sobre a 

                                                            
1 Professor da Universidade de Vincennes (Paris VIII), um dos principais nomes das Ciências Humanas na 
atualidade, o educador tornou-se referência educacional ao elaborar uma epistemologia plural para as Ciências 
da Educação e Antropossociais, com base em uma perspectiva da prática educacional. Entendemos ser esta 
uma formação mais próxima do ideal para o bibliotecário nas sociedades da informação em que a 
heterogeneidade é o ponto de partida epistemológico, ético, político e formativo. 
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importância da reflexão acerca das ações de informação, considerando o legado que 

as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) trazem para o campo 

informacional em termos de qualidade, credibilidade e validade da informação. 

O capítulo 5, descreve o referencial teórico-conceitual adotado para o 

percurso e desenvolvimento deste estudo. Como trabalhamos com duas fontes de 

pesquisa: currículos e editais de concurso, encontramos autores e pesquisadores de 

outras áreas do conhecimento que confirmam o caráter interdisciplinar da Ciência da 

Informação, principalmente por demonstrarem em seus textos interesse em 

temáticas que envolvem a informação, suas possibilidades e seus fluxos.  

Encontramos no cruzamento entre a Teoria Ator Rede (TAR) de Bruno Latour 

e a abordagem multirreferencial de Jacques Ardoino amparo teórico-conceitual para 

estudarmos e propormos discussões sobre a formação do bibliotecário e o mundo 

do trabalho, bem como o giro informacional que alimenta estes dois extremos. 

Consideramos que entender a informação sob qualquer forma de 

representação e seus mecanismos de processamento e fluxo é fundamental para a 

construção de um profissional apto a atuar no mundo do trabalho. A contribuição de 

Latour (2000a) para este estudo configura-se através de sua concepção de centros 

de cálculo e periferia. A troca e retroalimentação de informações entre estes dois 

campos permitiu estabelecer uma maneira de estudarmos o objeto informação no 

âmbito da formação profissional do bibliotecário e sua atuação no mundo do 

trabalho. 

Cronin, Stiffler e Day (1993, p. 273) reforçam esta ideia ao afirmarem que   

 

Abrem-se oportunidades dentro e fora o mercado para os profissionais da 
informação devidamente qualificados. Dentro de ambientes de bibliotecas 
tradicionais, há uma demanda crescente para especialistas com habilidades 
não-tradicionais e atitudes, enquanto, fora desses ambientes, a demanda 
por profissionais da informação devidamente qualificados parece crescer. 
 

No capítulo 6, apoiados na proposta metodológica da análise de conteúdo de 

Bardin (2011) buscamos identificar se existe ou não uma relação/comunicação entre 

as temáticas presentes nos currículos, escolhidos pelo estudo, e os conteúdos 

solicitados pelo mundo do trabalho, identificados através dos editais de concursos, 

escolhidos para a comparação. A análise de conteúdo nos permitiu entender o 

conteúdo das mensagens dos currículos e verificar se estas encontram 

receptividade no mundo do trabalho.  
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No capítulo 7, analisamos os documentos selecionados por este estudo, 

utilizando as contribuições teórico-metodológicas de Bruno Latour sob centros de 

cálculo e periferia para o campo da Ciência da Informação. Buscamos compreender 

e fomentar um debate sobre a existência ou não de uma relação simétrica entre a 

formação do bibliotecário e o mundo do trabalho e, assim, promover uma discussão 

sobre as relações interdisciplinares motivadas por este cruzamento de informações. 

Finalmente caminhamos para o último capítulo tecendo nossas conclusões  

sobre as analises aqui descritas, certos de que a informação presente nos 

documentos analisados são transitórias e deverão modificar-se na medida em que 

as sociedades da informação se transformam.  
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2 O LUGAR DO BIBLIOTECÁRIO NAS SOCIEDADES DA INFORMAÇÃO 

 

Ao longo dos anos as transformações sociais, econômicas e políticas 

impactam o fazer das profissões e seus modos de atuação e interação em 

sociedade. 

Em diferentes épocas da história mundial a transformação da informação e de 

seus fluxos, bem como as condições sociais, políticas e geográficas de produção, 

armazenamento e disseminação, influenciaram, ou não, sua valorização [da 

informação], ora enquanto objeto, ora enquanto processo, ora enquanto 

conhecimento.   

Burke (2003) em seu livro História social do conhecimento recupera na 

história o termo “sociedade da informação” e identifica a preocupação, desde há 

muito tempo, com o controle da informação para fins administrativos e políticos. 

Além disso, demonstra que não há nada de novo nem relacional com a informação 

tecnológica, como é vista em muitos textos contemporâneos. A supremacia dos 

impérios dava-se graças ao sigilo e valor da informação que circulava entre as 

soberanias. A noção de rede de informações também já era tida como estratégica e 

valorizada nesse período. Em um trecho do referido livro, Burke destaca que “uma 

ampla rede, bem organizada e extremamente eficaz, para recolher informações” 

garantia a hegemonia de determinados impérios (BURKE, 2003, p. 116).  

Essa afirmação nos leva a inferir que a informação desde sempre foi insumo 

de valor, cujo acesso se dava apenas para um grupo seleto de pessoas. Enquanto 

objeto estratégico para controle social mundial a informação sempre foi vista como 

um bem que, ao longo do tempo, foi sendo acessado por uma parcela maior da 

população. Contudo, desde sempre, necessitou de capital cultural e intelectual para 

ser recuperada e acessada efetivamente. Questões que envolvem a informação e 

seus fluxos e que alguns autores colocam como sendo contemporâneas e 

indissociáveis das TICs, são vivenciadas e problematizadas desde os tempos 

medievais e se repetem, de maneira modificada na atualidade. 

As autoras Ríos e Martinez (2012) reforçam nossa argumentação ao trazerem 

de forma sucinta e objetiva a história das sociedades e sua relação com a 

informação e com o conhecimento. Numa breve retrospectiva, elas relatam em seu 

artigo: La sociedad  del conocimiento: inclusión o exclusión, a valorização e 
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apreciação da informação enquanto artefato de poder e sua utilização para fins 

evolutivos da humanidade, desde a mitologia até os tempos atuais.  

 

Segundo a mitologia grega, o conhecimento também era um tesouro 
possuído apenas pelos deuses, Prometeu teve que roubar o fogo para 
trazer um pouco de calor para os homens impotentes, compartilhando com 
eles este, e outros conhecimentos de grande importância para a 
humanidade [...] (RÍOS; MARTÍNEZ, 2012, p. 80, tradução nossa). 

 

Ao aparecer sob várias perspectivas, a informação pode provocar relações 

interdisciplinares da Ciência da Informação com outras disciplinas do conhecimento. 

A articulação do objeto da Ciência da Informação na sociedade contemporânea deve 

considerar não só os aspectos tecnicistas, mas também suas bases e reflexões 

teóricas, que propiciem discussões e que contribuam para o avanço do campo do 

conhecimento e entendimento na contemporaneidade. 

A contribuição da tecnologia para a Ciência da Informação é indiscutível, mas 

não pode ser considerada como única condição para a proposição de estudos no 

campo. A informação enquanto objeto da Ciência da Informação irá transitar em 

diversas “situações de pesquisa” que envolve, ou não, a tecnologia. O que não 

podemos perder de vista é que a Ciência da Informação fornece a teoria para 

entendermos os processos por onde a informação circula, a fim de organizá-la e, a 

partir daí, entendê-la e acessá-la como um bem público, cujo valor social se dará 

nas esferas públicas e privadas. Neste sentido, Moraes (2013, p. 14) afirma que 

 

[...] a informação, da qual a Ciência da Informação tem como objeto, está 
cada vez mais presente na sociedade em forma de fluxos e não mais como 
algo que estava fixado em determinado lugar, cujo fluxo era uniforme e 
unidirecional..., os fluxos informacionais são multiformes, multidirecionais. A 
informação pode ser produzida em qualquer lugar pelos sujeitos sociais e 
pode ser difundida por meio de quaisquer mídias para vários outros 
receptores sem uma direção e uma forma definida.   

 

A revolução da tecnologia da informação, sua rápida propagação e adesão 

global entre os países trouxeram, e ainda trazem, consequências sociais 

involuntárias. Embora Castells (1999) afirme que a sociedade não determina a 

tecnologia, entendemos que o Estado e suas políticas adotam ações que interveem 

na aceleração ou desaceleração da propagação das tecnologias na sociedade. 

Já o inverso pode ser verdadeiro, segundo Castells (1999) a tecnologia pode 

vir a determinar a sociedade. Esta afirmação encontra justificativa quando as 
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políticas de Estado abraçam o processo acelerado de modernização tecnológica. Se 

considerarmos o exercício da atividade laboral uma prática social, a tecnologia pode 

não determinar a sociedade, mas influencia o processo de transformação das 

práticas sociais e consequentemente, do exercício profissional. 

Neste sentido, entendemos que a transformação social promovida por esta 

revolução tecnológica impõe, mais uma vez, uma nova ordem informacional, 

provocando inevitavelmente um movimento constante de análise e reformulação 

curricular, principalmente para os profissionais de informação2, porque estes, pelo 

menos em tese, estarão recebendo em seus locais de trabalho demandas geradas 

por esta revolução tecnológica, e que tem nos sistemas de informação sua 

aplicabilidade prática. 

Como contraponto a este cenário, aparentemente homogêneo e moderno, 

postulado pelas tecnologias e seus recursos globais, consideramos importante 

apontar também para a chamada “sociedade da desinformação”.  Num país como o 

Brasil, onde os índices de desigualdades econômico e social estão sempre em 

destaque, essas duas realidades sempre coexistirão. Desse modo, ao voltarmos o  

olhar para o bibliotecário nas sociedades da informação, é importante destacar que 

nela, a sociedade da desinformação estará sempre presente e inevitavelmente, em 

algum momento, poderá nos alcançar em nossas práticas profissionais. Para 

corroborar este entendimento, Castro e Ribeiro (1997, p. 21) enfatizam que: 

 

Ao lado da Sociedade da informação, há sem dúvida uma outra – a 
Sociedade da desinformação – que pouco é retratada, porque aquela 
esconde esta, ou esta não é objeto de desejo da Biblioteconomia. Ao 
tratarmos da primeira, sem desviarmos o olhar da “outra”, construímos um 
discurso vazio de sentidos. 

 

Assim, ao reconhecermos as mudanças e transformações ocupacionais 

ocorridas na profissão do bibliotecário ao longo do tempo, devemos reconhecer 

também que elas se justificam graças às transformações e interesses econômicos, 

tecnológicos e sociais demandados pelas grandes potências ao longo dos anos. O 

eixo teórico adotado por este estudo entende que todas as sociedades foram 

sociedades da informação, e por este motivo, descarta o protagonismo exclusivo da 

tecnologia como propulsora da Sociedade da Informação. A partir deste 

                                                            
2 Consideramos para fins deste estudo apenas o bibliotecário como profissional da informação. Adotamos a 
definição estabelecida pela CBO - Classificação Brasileira de Ocupações. 



16 

 

posicionamento, buscamos identificar o lugar do bibliotecário ao longo dos tempos 

nas sociedades da informação. 

Numa retrospectiva histórica mundial, Ortega y Gasset (2006, p. 18) nos 

remete a Idade Média, quando a ocupação com livros ainda é “infra-social, não 

aparece para o público: está latente, secreta, confinada no recinto secreto dos 

mosteiros”. 

Com a chegada do Renascimento, o livro se mostra sob outra perspectiva, 

não só como fonte da doutrina religiosa. Neste período há um despertar da escrita 

descompromissada com a religião. A socialização da produção literária através dos 

livros, cujos conteúdos traziam relatos de estudos, frutos da razão do homem, gera 

em contrapartida um interesse maior, cujas leituras trazem histórias que aproximam 

as pessoas comuns3 dos livros e da leitura. 

A liberdade de escrita inaugurada neste período atrai os leitores de várias 

classes, produzindo um avanço social para quem lê, para quem escreve e para 

quem trata, organiza e disponibiliza a literatura produzida. 

Neste sentido, Ortega y Gasset (2006, p. 20) ilustra bem a figura do 

bibliotecário deste período que irá tratar este material: “geniais bibliotecários 

renascentistas, que são grandes caçadores de livros, astutos e tenazes”.  

No século XV, com o surgimento da imprensa no ocidente, os livros e as 

bibliotecas crescem, e consequentemente a atuação dos bibliotecários se faz mais 

importante. Tínhamos uma profissão social espontânea4, ainda não reconhecida 

pelo Estado.  

Por volta dos anos de 1850, com o aumento exponencial do número de 

publicações e exemplares impressos o Estado percebe a necessidade de tornar 

oficial a profissão do bibliotecário, devido à demanda em organizar e tratar estes 

documentos para disponibilizá-los para a sociedade. Com essa explosão da 

informação proporcionada pela imprensa, o livro torna-se imprescindível socialmente 

e politicamente, e, por conseguinte, a profissão do bibliotecário torna-se necessária 

e legítima para tratamento e organização do material produzido. Segundo Ortega y 

Gasset (2006, p. 25) “reconhece-se no livro uma função pública e o considera um 

organismo político fundamental”. 

                                                            
3 Pessoas não eruditas, porém letradas. 
4 Definição dada por Ortega y Gasset em seu livro Missão do Bibliotecário. Brasília: Briquet de Lemos, 2006. p. 
22. 
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A legitimação da profissão se dá quando o “fazer” começa a ser visto 

publicamente e ostensivamente. Nesta perspectiva, a publicidade e ostensividade 

foram garantidas, inicialmente, no Renascimento com a criação e expansão da 

imprensa. Segundo Ortega y Gasset (2006, p. 44),  

 

todas as atividades humanas começam com um exercício espontâneo e 
sem regras. Mas todas elas quando, devido a sua própria extensão, se 
complicam e atropelam, entram em um período em que se submetem à 
organização. 

 

Ou seja, são legitimadas pelo Estado. 

É relevante mencionar que num contexto global e importante para o estudo da 

profissão, Gomes (1980) destaca uma “mudança de orientação” no perfil da 

profissão. Segundo ela: “esta mudança de orientação, da erudição para o serviço ao 

público... manifestou-se claramente em 1876, ao ser fundada a American Library 

Association - ALA.” E reforça esta transformação no perfil da profissão ao afirmar 

que: “foi nessa época que a Biblioteconomia começou a tomar caminhos diferentes 

que não tem cessado de diversificar-se” (GOMES, 1980, p. 94). 

Ao recorrermos à história da Biblioteconomia enquanto profissão, 

anteriormente a sua institucionalização, temos desde o surgimento do fazer do 

bibliotecário, ainda nas bibliotecas dos mosteiros, a preocupação com a informação 

propriamente dita e a necessidade de se garantir a guarda e o sigilo desta, e não 

propriamente do livro enquanto suporte.  Este foco na informação e não no suporte 

serviu de orientação na pesquisa realizada, na medida em que, segundo Valentim 

(2000), os cursos formadores devem procurar ministrar conteúdos que estejam 

revestidos de uma formação técnica e humanista, voltados para o paradigma da 

informação. 

A ação profissional do bibliotecário ao longo dos tempos sofreu diversas 

transformações e supõe-se que as propostas curriculares dos cursos 

acompanharam essas transformações. Segundo Hannon (2013, p. 19) o problema 

que leva os profissionais a não se inserirem no mundo do trabalho ou não se 

manterem nele tem origem na “falta de capacidade [dos] sistemas educacionais se 

adaptarem às mudanças que ocorrem no mercado. Novas qualificações são 

necessárias para crescer neste ‘novo’ mercado de trabalho – denominado por 

setores de conhecimento intensivo”. 
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Daniel Bell em seu livro “O advento da sociedade pós-industrial” evidencia 

a formação profissional ao afirmar que  

 

Uma profissão é uma atividade aprendida (isto é, própria de um erudito), 
implicando assim um treinamento formal, mas dentro de um contexto 
intelectual amplo. Estar dentro de uma profissão significa receber um 
certificado, formal ou informalmente, fornecidos por seus próprios pares ou 
por algum organismo estabelecido dentro da profissão. E uma profissão 
personifica uma norma de responsabilidades sociais. O que não significa 
que os profissionais sejam mais caridosos ou tenham um espírito mais 
elevado que seus semelhantes, mas sim que as expectativas com relação a 
sua conduta decorrem de uma ética de serviços, que é anterior, como 
norma, à ética do interesse pessoal. Por todos esses motivos, a ideia de 
uma profissão implica uma ideia de competência e autoridade, técnica e 
moral, e que o profissional assumirá uma posição hierática na sociedade. 
(BELL, 1973, p. 409-410). 

 

O quadro abaixo, Castro (1997) remonta as características das diversas 

sociedades, da primitiva à atual. Em todas elas a informação aparece sob contextos 

e formatos diversificados, ou seja, o giro informacional dos modos de produção, 

comunicação e realização existiram e sempre existirão de maneira diferenciada, 

tanto no âmbito social, quanto no científico e acadêmico, como no mundo do 

trabalho. Daí a coexistência das sociedades da informação e da desinformação e a 

necessidade de estarmos profissionalmente aptos a responder as demandas 

oriundas do mundo do trabalho. 

 

Quadro 1 – Transformações das sociedades da informação 

(continua) 

 

SOCIEDADE 

PRIMITIVA 

 

SOCIEDADE FEUDAL 

 

SOCIEDADE 

INDUSTRIAL 

 

SOCIEDADE PÓS-

INDUSTRIAL OU DA 

INFORMAÇÃO 

 Natureza – fator 

de agregação 

 

 Economia 

centrada na 

troca 

 

 

 Terra – fator de 

agregação 

 

 Economia agrícola e 

monetária 

 

 

 Relação homem-

máquina 

 

 Produção em série 

 

 Economia 

capitalista 

 

 Relação 

homem/conhecimento 

 

 Informação 

desterritorializada 

 

 Inteligencia humana X 

inteligência artificial 
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Quadro 1 – Transformações das sociedades da informação 

(conclusão) 

 

SOCIEDADE 

PRIMITIVA 

 

SOCIEDADE FEUDAL 

 

SOCIEDADE 

INDUSTRIAL 

 

SOCIEDADE PÓS-

INDUSTRIAL OU DA 

INFORMAÇÃO 

 Informação  

localizada e 

rudimentar 

 

 Atividades 

manuais 

 Atividades manuais 

desenvolvidas e em 

sistemas de 

cooperativas 

 

 Informação 

localizada e 

centralizada em 

espaços 

determinados 

(mosteiros, 

universidades) e 

privilegiados (ensino 

humanista para os 

nobres e “sub-

leitura/informação”) 

 Conhecimento 

tecnológico em 

detrimento do 

intelectual 

 

 Relações de 

trabalho 

conflituosas 

 

 Cidade no lugar do 

campo 

 

 Mão de obra 

especializada em 

maquinários 

 

 Informação 

sigilosa e 

localizada 

 

 Redes e sistemas 

de informação 

nacionais 

 

 Atividades 

profissionais 

centradas em 

empresas 

 Conhecimento 

determina as leis de 

mercado 

 

 Economia neo-liberal 

 

 Metalinguagens e 

meta-informação 

 

 Redes de sistema de 

informação 

transnacionais 

 

 Atividades 

profissionais 

destituídas do lugar 

físico 

 

 Redes e sistemas de 

informação nacionais 

 

 Atividades 

profissionais e 

centradas em 

empresas. 

 
Fonte: Castro, 1997. 
 

A partir do quadro acima é possível perceber o comportamento da informação 

em cada sociedade, bem como seu status e alcance ao longo dos tempos, 

reforçando o nosso entendimento de que as Sociedades da informação não se 
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caracterizam somente ou principalmente pela utilização das TICs, mas sobretudo, 

pelo valor agregado ao objeto informação. 

Nesse sentido, vale a pena destacar Werthein (2000) que aponta para a 

exclusividade da tecnologia como característica principal da uma sociedade da 

informação. Segundo ele  

 

O foco sobre a tecnologia pode alimentar a visão ingênua de determinismo 
tecnológico segundo o qual as transformações em direção à sociedade da 
informação resultam da tecnologia, seguem uma lógica técnica e, portanto, 
neutra e estão fora da interferência de fatores sociais e políticos. Nada mais 
equivocado: processos sociais e transformação tecnológica resultam de 
uma interação complexa em que fatores sociais pré-existentes, a 
criatividade, o espírito empreendedor, as condições da pesquisa científica 
afetam o avanço tecnológico e suas aplicações sociais. (WERTHEIN, 2000, 
p. 71). 
 

Ainda, sobre o trajeto histórico do conceito de Sociedade da Informação 

recuperamos em Freitas (2002), em seu artigo A memória polêmica da noção de 

sociedade da informação e sua relação com a área de informação, a origem da 

discussão sobre a Sociedade da Informação no âmbito do que ela denominou de 

“área de informação”5. Seu estudo nos oferece um panorama internacional da 

utilização do termo Sociedade da Informação na área de Biblioteconomia e Ciência 

da Informação  desde a década de 1970, a partir de estudos debruçados em fontes 

como o Annual Review of Information Science and Techology (ARIST), o American 

Society for Information Science (ASIS) e a American Library Association (ALA).  O 

referido estudo em muito contribuiu  para esta pesquisa, pois  permitiu entender de 

forma crítica, como o artefato informação, extremamente valorizado no pós-segunda 

guerra mundial, não surge como uma questão meramente social, mas 

principalmente, como uma questão econômica e hegemônica.  

Black (2006) em seu artigo Information history traça um panorama histórico 

sobre o valor da informação em diferentes momentos na história das sociedades. A 

cada uma das sociedades por ele relatada, podemos atribuir o nome de “sociedade 

da informação”, graças ao que ele chama de infraestrutura da informação. Ou seja, 

em cada momento da evolução humana lançamos mão de tecnologias próprias e 

inovadoras para a época, mas que sempre tiveram como força motriz a informação 

para transformar suas tecnologias e em prol de melhorias, competitividade e 

avanços econômicos, políticos e sociais.  
                                                            
5 Ciência da Informação, Biblioteconomia e Arquivologia. 
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Duff (2000) considera ser difícil provar que somente as sociedades modernas 

são baseadas em informação. Assim como nós, para este autor é possível, portanto, 

conceituar a existência de "sociedades da informação", graças ao entendimento da 

centralidade e poder que o objeto [informação] exerce sob a sociedade ao longo dos 

tempos. 

Além dos autores citados, a compreensão do conceito de “regime de 

informação” trazido por González de Goméz (2012) foi crucial para o entendimento 

dos diversos formatos e concepções de sociedades da informação até então 

existentes, e ainda, para a escolha da corrente teórica adotada para este estudo. Ao 

analisar o conceito trabalhado pela autora sob a ótica da Ciência da Informação, foi 

possível compreender a transitoriedade do artefato [informação] em diferentes 

momentos da história e sua oscilante forma e os diversos valores políticos, 

econômicos e sociais a ele atribuídos. Desse modo, é possível compreender a 

importância da informação em diversos momentos históricos e sob perspectivas 

diferentes, conforme assinala Gonzalez de Gómez (2012) 

 

O regime de informação permitiria associar a ancoragem espaço-temporal e 
cultural das ações de informação aos contextos regulatórios e tecnológicos 
que intervém e perpassam diferentes domínios de atividade, agências e 
organizações. Entre atribuições dos regimes de informação, uma das 
principais seria colocar em evidência essa tensão entre as configurações 
socioculturais das interações em que se manifestam e constituem os 
diferenciais pragmáticos de informação, e as estruturações jurídico-
normativas, técnico-instrumentais e econômico-mercadológicas que visam a 
sobre-determinar essa configuração, com alguma imposição de direção ou 
valor. As regras, as normas, os padrões, os códigos, seriam justamente o 
domínio onde acontecem essas tensões e essa imposição. (GONZÁLEZ DE 
GÓMEZ, 2012, p. 56).  

 

Ancorados no arcabouço conceitual oferecido pelo conceito de regime de 

informação e sua vasta aplicabilidade em contextos informacionais diversos, é 

possível entender os diferentes formatos em que as sociedades da informação se 

apresentaram e ainda se apresentam, e entender o papel que o bibliotecário deve 

assumir diante deste cenário (CASTELLS, 2007). 

Anteriormente à Castells (2007), Shera (1977) já anunciava a necessidade  do 

bibliotecário assumir uma postura pró-ativa, na medida em que  já se anunciava que 

o núcleo do seu fazer está ancorado no trabalho com o conhecimento ou sobre o 

conhecimento. Mas, para isso, os cursos de graduação em Biblioteconomia 

precisam subsidiar um encaminhamento cujos conteúdos fomentem reflexões sobre 
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o que seja uma ação de informação e o papel de seus agentes em diversos 

contextos de atuação profissional.  

 

O objetivo da Biblioteconomia seja qual for o nível intelectual em que deve 
operar é aumentar a utilidade social dos registros gráficos, seja para 
atender à criança analfabeta absorta em seu primeiro livro de gravuras, ou 
um erudito absorvido em alguma indagação esotérica. Portanto, se a 
Biblioteconomia deve servir à sociedade em toda extensão de suas 
potencialidades, deve ser muito mais do que um monte de truques para 
encontrar um determinado livro numa estante particular, para um consulente 
particular. Certamente é isso também, mas fundamentalmente 
Biblioteconomia é a gerência do conhecimento.  
Por isso, estes novos mecanismos projetados para manipular 
conhecimentos a fim de que o homem possa alcançar melhor compreensão 
do universo no qual se encontra, são de especial interesse para o 
bibliotecário. Pois o bibliotecário fará mal sua tarefa se não compreender 
todo o papel do conhecimento na sociedade que ele serve e a parte que as 
máquinas podem realizar no processo da "ligação do tempo". O bibliotecário 
é o supremo "ligador do tempo", e a sua disciplina é a mais interdisciplinar 
de todas, pois é a ordenação, relação e estruturação do conhecimento e 
dos conceitos. (SHERA, 1977, p. 11). 
 

A partir desse panorama contextual e histórico sobre o conceito de sociedade 

da informação e suas plurais formas de configuração, cabe o questionamento que 

move esta pesquisa: o bibliotecário contemporâneo recebe em sua formação 

conteúdos informativos capazes de capacitá-lo a entender os diversos contextos 

informacionais hoje apresentados sob a perspectiva dos múltiplos regimes de 

informação disponíveis no mundo do trabalho? Qual é o lugar do bibliotecário nas 

sociedades da informação? 

A proposta deste estudo não tem como objetivo valorizar uma hegemonia do 

mundo do trabalho em detrimento à rigidez da composição curricular. O que 

propomos é entender as questões que regem sua composição, através do conceito 

de regime de informação trabalhado por González de Gomes (2012) e apontar para 

aproximações temáticas contemporâneas de conteúdo curricular que possam 

acompanhar as mudanças e diminuir os possíveis distanciamentos existentes entre 

egressos e o mundo do trabalho6.  

 

Nenhum saber se mantém inalterado ao longo do tempo. Esses saberes 
não aparecem nem existem isoladamente num plano metafisico, mas são 
sempre submetidos e controlados por diversas epistemes e instituições que 

                                                            
6 Neste estudo a adoção da terminologia “mundo do trabalho” e não “mercado de trabalho” se deu por 
entendermos que a primeira definição melhor se adéqua ao propósito do estudo e ao caráter humanista da 
profissão.  
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os validam e regulamentam. A arregimentação dos saberes, por outro lado, 
é realizada de forma múltipla e nem sempre direcionada, embora ela se 
articule na racionalidade e na ordem que as instituições lhes imprimem. 
(MURGUIA, 2013, p. 1). 
 

Além de não se manterem inalterados, os saberes cada vez mais necessitam  

ser vistos de forma interdisciplinar e global. Não é possível conceber um olhar único 

sobre o objeto [informação], até mesmo por seu caráter imaterial e transitório. No 

que se refere à formação do bibliotecário, torna-se cada vez mais imprescindível que 

as disciplinas de formação básica contemplem novos “olhares” sob a informação e 

seus fluxos, para que se tenha uma visão ampliada das ações, situações e agentes 

de informação na sociedade contemporânea.  

Nesse sentido, consideramos pertinente reproduzir um questionamento 

proposto por Araújo (1986, p. 12) sobre a participação do bibliotecário na sociedade 

da informação contemporânea: “qual o papel do profissional da informação nesse 

mundo em que o conhecimento tornou-se um ‘bem escasso’, de circulação restrita, 

que adquiriu um valor econômico de troca na sociedade, a um preço como qualquer 

outro bem ou serviço no mercado?”. 

Para tentar responder esta questão de forma alinhada com a proposta deste 

estudo, diríamos que muitas são as respostas para esta pergunta, mas a que irá 

nortear qualquer que seja a situação informacional experimentada pelo bibliotecário 

e irá demarcar seu lugar nas sociedades da informação será a compreensão da 

complexidade do objeto [informação] e o entendimento de que o bibliotecário deverá 

ser, por excelência, o agente de uma ação de informação.  

Para isto é necessário conhecer e entender quais são as prioridades e focos 

conceituais estabelecidos pelos cursos de Biblioteconomia através de suas 

disciplinas obrigatórias e sua aplicabilidade no mundo do trabalho. 

Nesse sentido, no próximo capítulo buscamos compreender o contexto 

histórico e regimes de informação que serviram de pano de fundo para a criação da 

universidade no Brasil, a inserção da Biblioteconomia no rol dos cursos superiores, 

bem como suas transformações curriculares ao longo dos tempos. 
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3 A UNIVERSIDADE NO BRASIL E O ENSINO DE BIBLIOTECONOMIA: 

TRAJETÓRIA E TRANSFORMAÇÕES CURRICULARES AO LONGO DOS 

TEMPOS 

 

A discussão que propomos fomentar nesta pesquisa necessita de um 

embasamento histórico para subsidiar as análises curriculares que serão feitas mais 

adiante. Para isso, consideramos necessário entender como, e em que momento 

surge a universidade no Brasil e quando a Biblioteconomia se estabelece como um 

curso superior e adentra os muros da universidade. Esta trajetória histórica nos 

permitirá entender as transformações dos perfis curriculares ao longo dos tempos e 

as forças que regem a sua formação. 

No entanto, sabemos que para discutir essas questões de forma completa e 

abrangente é necessário compreendermos o contexto de criação da universidade no 

Brasil e sua influência institucional sobre os currículos. Para fundamentar nossa 

análise baseamo-nos em Fávero (2000, 2006) e Morhy (2004), que mostram a 

origem da universidade no Brasil e como todo esse processo impactou e ainda 

impacta as profissões. Segundo Fávero (2006, p. 22) “no que diz respeito às funções 

e ao papel da universidade, há duas posições: os que defendem como suas funções 

básicas a de desenvolver a pesquisa científica, além de formar profissionais, e os 

que consideram ser prioridade a formação profissional”. Procuramos analisar essas 

duas posições ao longo deste capítulo, tentando apontar os efeitos que causam no 

mundo do trabalho.  

Entre os autores estudados percebemos que uma questão é consensual: a de 

que a universidade no Brasil não foi criada como um espaço para responder as 

necessidades sociais, bem como para troca de informações e produção científica. 

Mas sim, para atender a uma minoria privilegiada da elite que buscava 

especialização em determinadas áreas do conhecimento.  Até o final do século XIX 

e início do século XX não existia uma universidade no Brasil. O que existiam eram 

escolas de educação superior espalhadas pelo país. Anteriormente à implementação 

da universidade no Brasil, as pessoas com boas condições financeiras buscavam 

graduar-se fora do país, uma vez que em outros países essas instituições já existiam 

há séculos.  Enquanto não preenchíamos esta lacuna educacional na formação 

profissional dos recém-saídos do ensino médio, universidades na Europa como 

Bolonha (Itália), Santo Domingo (República Dominicana), Córdoba (Espanha), 
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Oxford (Inglaterra) e Paris (França) completavam quase 700 anos de existência. 

(MORHY, 2004). 

O tempo que nos separa da Europa e da América do Norte com relação a 

implantação de uma educação superior é desleal se quisermos traçar um parâmetro 

para comparação. A colonização impediu-nos, por muito tempo, de avançar neste 

sentido apesar de diversos esforços terem sido empreendidos na tentativa de 

criação de uma universidade no Brasil. Desde a sua implementação ate os dias 

atuais, o nosso modelo de universidade foi influenciado, principalmente, pelos 

modelos europeu e norte-americano. 

Como dito anteriormente, diversas foram as tentativas de se estabelecer uma 

universidade no Brasil, porém todas esbarraram em entraves governamentais. 

Morhy (2004) registra algumas tentativas, sem sucesso, do movimento de criação da 

universidade no Brasil. O autor informa que a Universidade no Brasil chegou a ser 

instalada em 1592 pelos jesuítas na Bahia, mas esta instituição não foi reconhecida 

ou autorizada, nem pelo Papa e nem pelo rei de Portugal. Fávero (2000, p. 18-19) 

confirma esta informação ao afirmar que: 

 

Não seria exagero inferir que Portugal exerceu, até o fim do primeiro 
reinado, grande influência na formação de nossas elites. Todos os esforços 
de criação de universidades, nos períodos colonial e monárquico, foram 
malogrados, o que denota uma política de controle por parte da metrópole 
de qualquer iniciativa que vislumbrasse sinais de independência cultural e 
política da colônia. 

 

Outras tentativas se seguiram sem sucesso: a Universidade do Paraná foi 

criada pela lei estadual n. 1.284 de 1912 e desautorizada pelo decreto 11.530 de 

1915. Em 1913 temos a criação da Universidade de Manaus. Mas, somente em 

1920 temos de fato uma universidade reconhecida no Brasil: : a Universidade do Rio 

de Janeiro (MORHY, 2004). 

O período iniciado na década de 1930 foi demarcado politicamente pelo fim 

da República Velha e início do Estado Novo. Os anos 30 sofrem alterações políticas, 

econômicas e culturais, apesar das limitações do “novo” regime. Este período 

representa um pacto de compromisso entre os novos atores e as velhas elites. 

Acontecimentos significativos marcam a inauguração de fato das políticas culturais 

no Brasil e impacta de forma considerável as profissões, como: a passagem de 

Mário de Andrade pelo Departamento de Cultura da Prefeitura da cidade de São 
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Paulo (1935-1938) e a implantação do Ministério da Educação e Saúde, em 1930, e 

mais especificamente, a presença de Gustavo Capanema à frente deste ministério 

no período de 1934 até 1945. Neste mesmo período temos a aprovação do estatuto 

da universidade brasileira, criado a partir da reforma educacional conhecida como 

Reforma Francisco Campos, que em seu artigo 1º estabeleceu:  

 

O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da cultura geral, 
estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos 
conhecimentos humanos; habilitar ao exercício de atividades que requerem 
preparo técnico e cientifico superior; concorrer, enfim, pela educação do 
individuo e da coletividade, pela harmonia de objetivos entre professores e 
estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades universitárias, 
para a grandeza na Nação e para o aperfeiçoamento da 
Humanidade. (BRASIL, 1931, p. 325).  
 

Esse período da história da educação superior no Brasil foi marcado por 

rápidas transformações. O Manifesto dos Pioneiros, cuja duração se deu entre os 

períodos de 1932 a 1942, foi considerada a mais importante declaração até então 

publicada sobre a educação no país. Neste manifesto ficava clara e explícita a 

função social e responsabilidade pública do Estado para com a educação,  

priorizava-se a pesquisa na universidade em tempo integral e também a formação 

integral do aluno com ênfase ao estímulo criador e inovador. 

Ainda, sob a gênese do nascimento e amadurecimento da universidade no 

Brasil e sob a influência do modelo universitário europeu, temos a criação da 

Universidade de São Paulo (USP), em 1934, e a Universidade do Distrito Federal em 

1935, que foi absorvida pela Universidade do Brasil, antiga Universidade do Rio de 

Janeiro7. Na década de 1940 surge a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), que já funcionava desde 1927, e ainda as seguintes universidades: Federal 

da Bahia, Federal Rural de Pernambuco, Federal Rural do Rio de Janeiro e as 

Pontifícias Universidades Católicas do Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. 

Na década de 1960 temos a criação da Universidade de Brasília (UNB) que 

teve sua proposta ancorada no modelo universitário norte-americano. Morhy (2004, 

p.31) destaca que mesmo durante o período dos governos militares (1964-1985) 

com a reforma universitária de 1968, 

 

                                                            
7 Universidade do Rio de Janeiro foi criada  na década de 1920 como uma reunião das escolas superiores 
existentes na cidade. Foi absorvida pela Universidade do Brasil, criada em 1937e deu continuidade à antiga. 
Atualmente denominada Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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houve consideráveis investimentos e avanços no setor público de educação 
superior. As universidades brasileiras deram um grande salto qualitativo e 
quantitativo [...] a chamada indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, regimes de tempo integral e de dedicação exclusiva de 
professores, institucionalização da pesquisa e outras inovações. 
 

Dessa forma, poderíamos dizer que a ideia norteadora da instituição 

[universidade] deveria ser a de uma universidade que responde as demandas 

oriundas da sociedade através de suas pesquisas. Fávero (2006, p. 19) confirma 

esta idéia ao afirmar que 

 

a universidade é convocada a ser o palco de discussões sobre a sociedade, 
mas não em termos puramente teóricos, abstratos. Deve ser o espaço em 
que se desenvolve um pensamento teórico-crítico de ideias, opiniões, 
posicionamentos, como também o encaminhamento de propostas e 
alternativas para a solução dos problemas. 
 

Este entendimento se coaduna com a proposta desta pesquisa, pois 

consideramos que a universidade e seus cursos não podem ficar limitados ao 

mundo das ideias, teorias e tecnologias. É necessário, também, preparar o 

profissional para saber aplicar todos esses conhecimentos na pratica profissional.  

A investigação sobre a formação do bibliotecário e as demandas 

informacionais oriundas do mundo do trabalho requer uma retrospectiva, mesmo que 

concisal, do nascimento da Biblioteconomia no contexto brasileiro. Requer, também,  

um breve histórico da profissão no Brasil para entendermos um pouco melhor as 

influências  e as transformações que sofreu ao longo dos anos, desde a criação do 

primeiro curso no Rio de Janeiro e os desdobramentos que aconteceram a seguir  

em São Paulo. Tomamos como base para o desenvolvimento desta temática os 

autores Castro (2000) e Souza (1990, 2009, 2012), estudiosos desse assunto. 

Optamos por abordar esta perspectiva histórica a partir da fundação da 

Biblioteca Nacional (BN) no Rio de Janeiro, em 1911, haja vista ser esta instituição a 

primeira, no Brasil, a preocupar-se com a formação desse profissional. Pois, antes 

disso, tínhamos pessoas com habilidades para trabalhar com livros, mas sem a 

formação necessária para o exercício da função. Segundo Castro (2000, p. 47), 

quando Frei Camillo de Montsserrat passou a gerenciar a Biblioteca Nacional “o 

grande problema enfrentado por este diretor era a falta de pessoal qualificado e em 

quantidade suficiente para desenvolver todas as atividades requeridas e que 

correspondessem aos seus planos de organização”, ou seja, antes da criação dos  
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primeiros cursos de Biblioteconomia no Brasil o que tínhamos instituído no campo da 

Biblioteconomia era a prática precedendo a teoria. Contudo, a Biblioteca Nacional  

promovia concursos visando a admissão de bibliotecários, embora os cargos 

disponíveis no concurso fossem de “oficial” e não de “bibliotecário”. 

Quando de sua implementação, a Escola de Biblioteconomia da BN trouxe 

consigo uma característica erudita. A formação oferecida por esta instituição 

moldava-se a partir da proposta européia oriunda da École de Chartes  que requeria 

profissionais com perfil humanista e enciclopedista.  

Lembramos que, com base nas leituras feitas em Fávero (2006) e Morhy 

(2004), em 1911 ainda não tínhamos no Brasil uma universidade oficial. Tínhamos 

tentativas em diversos estados brasileiros de se implementar uma universidade. 

Mas, nenhuma delas  possuía o respaldo necessário do Estado para que pudessem 

caminhar verdadeiramente como uma universidade.  No campo da Biblioteconomia, 

além da pratica profissional preceder a formação, temos também a criação de um 

curso superior anterior a criação da universidade no Brasil.  

 O curso da Biblioteca Nacional só se tornou efetivo em 1915, funcionando 

regularmente até 1922, quando foi extinto e depois reativado em 1931. Durante a 

década de inauguração oficial da universidade no Brasil, 1920, o curso estava em 

funcionamento, mas ainda não era vinculado a uma universidade, mas sim, a 

Biblioteca Nacional. 

Nos anos seguintes, no período compreendido ente 1929-1940, temos uma 

outra perspectiva da profissão, cuja influência deve-se ao Colégio Mackenzie e a 

Escola Livre de Sociologia e Política (ELSP) de São Paulo. Esta última, segundo o 

seu Plano Político Pedagógico (PPP), visava à formação de quadros intelectuais e 

técnicos qualificados em ciências sociais para investigar e propor soluções racionais 

aos problemas sociais. Ou seja, profissionais com formação crítico-reflexiva, aptos a 

resolver questões de cunho informacional. 

A influência européia no ensino da Biblioteconomia lecionado na Biblioteca 

Nacional formava profissionais para atender as necessidades de tratamento da 

informação relativa à BN. A ideia inicial era formar profissionais eruditos o suficiente, 

que pudessem resolver o problema do volumoso acervo bibliográfico existente até 

então. Ou seja, preocupavam-se em resolver um problema institucional e não 

profissional/social. 
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Por sua vez, o Colégio Mackenzie, em São Paulo, com uma perspectiva  

voltada para as questões contemporâneas que envolviam a produção da informação 

e seus fluxos, cria em 1929 o curso de Biblioteconomia. Sob a influência de práticas 

americanas e preocupados com técnicas em detrimento à erudição, esta proposta 

curricular vinha ao encontro das necessidades de tratamento da informação da 

época.  

Este panorama de influências estrangeiras na implementação dos cursos 

superiores e modelos universitários no Brasil é vivenciado não somente na 

Biblioteconomia, mas também em outras áreas do conhecimento. De acordo com 

Isaia (2011, p. 25-26) 

 

No caso da universidade brasileira não há propriamente um modelo comum, 
mas elementos dominantes proveniente de diversas influências. Assim 
podemos destacar a influência do modelo napoleônico e francês na divisão 
de algumas universidades em faculdades, na exigência de criar faculdades 
que atribuíssem um diploma para o exercício de cada profissão com 
reconhecimento do Estado, e, por fim, na formação dos quadros políticos e 
técnicos que o Estado necessitava para a administração pública. 
Contudo se esta influência foi marcante, não foi exclusiva e à medida que 
se aceita que a universidade deve se constituir em um centro de pesquisa 
se observam influências marcantes do modelo humboldtiano ou alemão, ou 
como diria Jaspers, a universidade deveria ser uma comunidade de 
pesquisadores. Este fenômeno se torna mais claro a partir dos anos 
setenta. 
 Paralelo ao que acabamos de mencionar deve-se destacar que a reforma 
de 1968 tenta de alguma maneira oficializar traços do modelo norte-
americano, ou melhor, elementos de um determinado tipo de universidade 
dos Estados Unidos. As reformas estruturais propostas como a 
centralização, a divisão em centros, a departamentalização, implantadas 

naquela época, trazem características marcantes dos padrões daquele país.  
 

Na década de 1950, o clima de modernização e estímulo ao desenvolvimento 

proveniente da industrialização, associado ao desenvolvimento da ciência e 

tecnologia no país causa reflexos na Biblioteconomia, solicitando aos profissionais 

da área modernização, o que consequentemente, aumentou a abrangência da 

profissão. A criação do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD)8 

exerce influência nos currículos dos cursos e na formação do bibliotecário, cuja 

mudança é percebida na medida em que incorpora os princípios da Documentação 

                                                            
8 Devido a uma reorganização das atividades de ciência e tecnologia país, o IBBD na década de 1970 passou a 
se chamar IBICT ‐ Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. (IBICT). 
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na Biblioteconomia brasileira, o que proporcionou uma transformação do perfil 

profissional e do mundo do trabalho. Segundo Castro (2000, p. 116) 

 

As mudanças processadas no campo da ciência e da tecnologia e a 
incorporação dos princípios da Documentação na Biblioteconomia brasileira 
passaram a exigir um bibliotecário mais dinâmico e participativo e, 
principalmente, especializado, isto é, que conhecesse as principais fontes 
do campo em que atuava, suas terminologias e o modo como o mesmo 
estruturava-se, enquanto espaço de construção do conhecimento. 
 

Contrário ao perfil do Rio de Janeiro, temos em São Paulo, o curso de 

Biblioteconomia do colégio Mackenzie, cujo delineamento se deu a partir da 

influência da Columbia University, nos Estados Unidos. Preconizador de um ensino 

moderno e voltado para questões práticas que envolviam a produção, organização, 

controle e acesso da informação institucional da época, este curso funcionou até 

1936, quando Rubens Borba de Moraes9 o extinguiu e criou o curso de 

Biblioteconomia do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Mais tarde, na década de 1940, devido a questões políticas o curso é transferido 

para a ESPL10, sob a égide da prefeitura de São Paulo.  

Desde sua origem, as escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo já 

apresentavam propostas curriculares distintas, onde a informação e seus fluxos são 

concebidos e estudados sob prismas e valores diferentes. Tal constatação é 

passível de ser verificada a partir do quadro apresentado por Castro (2000, p. 105). 

 

Quadro 2 - Disciplinas escolares: Rio de Janeiro (BN) e São Paulo 

(continua) 

ANO RJ (BN) ANO SÃO PAULO 

1915 - Bibliografia 

- Paleografia e Diplomática 

- Referência 

1929 - Catalogação 

- Classificação 

- Organização de Bibliotecas 

   

                                                            
9 Fundador do curso de Biblioteconomia da prefeitura de São Paulo (1936) o qual, três anos depois, é 
incorporado pela Escola Livre de Sociologia e Política.  
10 Atualmente a ESPL chama-se Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). 
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Quadro 2 - Disciplinas escolares: Rio de Janeiro (BN) e São Paulo 

(conclusão) 

ANO RJ (BN) ANO SÃO PAULO 

1931 - Bibliografia 

- Paleografia e Diplomática 

- História da Literatura 

- Iconografia e Cartografia 

1941-1942 - Catalogação 

- Classificação 

- Bibliografia 

- História do Livro 

- Organização de Bibliotecas 

1944 - Organização e Administração 

de Bibliotecas 

- Catalogação 

- Classificação 

- Bibliografia e Referência 

- História do Livro e das 

Bibliotecas 

- História da literatura (aplicada 

à Bibliografia) 

- Noções de Paleografia 

1943-1959 - Catalogação 

- Classificação 

- Bibliografia 

- Organização de Bibliotecas 

- História do Livro e Paleografia 

1962 - Técnica de Referência 

- Bibliografia Geral 

- Catalogação e Classificação 

- Organização e Administração 

de Bibliotecas 

- História do Livro e das 

Bibliotecas 

- Organização e Técnicas de 

Documentação 

- Literatura e Bibliografia 

Literária 

- Introdução à Cultura Histórica 

e Sociológica 

Reprodução de Documentos 

- Paleografia 

- Introdução a Cultura Filosófica 

e Artística 

1960-1961 - Catalogação 

- Classificação 

- Referência e Bibliografia 

- História do Livro 

- Paleografia 

- Organização e Administração de 

Bibliotecas 

- Seleção de Livros 

- Introdução à Cultura Artística 

- Introdução à Cultura Filosófica 

- Introdução às Ciências Sociais 

- Documentação 

  

 
Fonte: Castro (2000, p. 105). 
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Este quadro demonstra a diferença entre os dois cursos no que diz respeito   

a proposta de formação em Biblioteconomia no Brasil, no período compreendido 

entre 1915 e 1962.  Posteriormente, suas propostas curriculares sofreram 

modificações e atualizações demandadas pela sociedade, pelo mundo do trabalho e 

pelas revoluções tecnológicas à época. 

Numa breve análise das disciplinas ministradas nos cursos do Rio de Janeiro 

e São Paulo, esquematizadas no quadro 2, verificamos que as diferenças nos perfis 

desejados em cada um destes cursos estão diretamente relacionados ao contexto 

histórico, social e político de cada um desses estados. Temos no Rio de Janeiro, 

nesse período a capital do país, a influência do ensino francês.  

Em São Paulo, paralelamente ao movimento de nascimento das políticas 

culturais no Brasil, temos nos anos de 1930 a implementação de um novo modelo de 

curso de Biblioteconomia no Brasil. Desde a sua criação, o curso já se preocupava 

com questões ligadas ao processamento técnico. Somente na terceira reforma 

curricular a Biblioteca Nacional incorpora esta temática em sua proposta de 

formação profissional. Outra diferença curricular importante é a abordagem histórica 

da área que aparece primeiramente em São Paulo e somente mais tarde no Rio de 

Janeiro. 

A Teoria da Documentação aparece nos dois currículos na mesma década, 

embora sua primeira abordagem tenha sido feita por São Paulo nos anos de 1960-

1961, conforme o quadro 2. Outra questão que merece destaque nesta análise 

curricular é a presença da disciplina “seleção de livros” que não figura na grade 

curricular de formação da BN, haja vista que a proposta principal desta instituição é 

a guarda da memória nacional. Ou seja, depreende-se desta constatação que, a 

formação proposta pela BN não tem como objetivo a formação de um profissional 

voltado para o mundo do trabalho. É uma formação que, embora não esteja 

explicita, tem um propósito de uma formação institucional específica, voltada para 

um seguimento específico da área: a Biblioteca Nacional. Enquanto que em São 

Paulo a proposta curricular subsidia a atuação dos bibliotecários em contextos 

profissionais diversos. 

Estas diferenças seriam supostamente resolvidas com a proposta de 

padronização do ensino de Biblioteconomia proposto pela Federação Brasileira de 

Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB) e 

pelo Conselho Federal de Educação (CFE), ainda na década de 1960. Esta proposta 
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previa a criação de um currículo mínimo comum a todos os cursos de 

Biblioteconomia do país e um currículo pleno, onde figurariam disciplinas com 

diferentes habilitações. 

Somente na década de 1962, com a aprovação da Lei 4.084 dispondo sobre o 

exercício da profissão de bibliotecário é que temos um marco legal da profissão no 

Brasil. Após a aprovação desta lei, o movimento dos bibliotecários em prol de uma 

formação universitária em 3 níveis: graduação, pós-graduação e doutorado ganham 

força graças ao apoio da FEBAB e do CFE e se materializa através da proposta de 

uniformização do ensino nas diferentes escolas, através do estabelecimento de um 

currículo mínimo. De acordo com Souza (1990, p. 68) esta uniformização curricular 

possibilitou que “ao término da década de sessenta, o país já contava com dezoito 

cursos em funcionamento nos principais Estados, com a maioria deles instalados em 

universidades federais”. 

Ainda entre as décadas de 1960 e 1970 temos a criação de instituições como 

a Associação Brasileira de Escolas de Biblioteconomia e Documentação (ABEBD), 

cuja atribuição era liderar as discussões e encaminhamento de questões sobre 

gestão relacionadas ao ensino e a formação do profissional bibliotecário no Brasil. 

Em 1979 sua denominação foi modificada para Associação Brasileira de Ensino em 

Biblioteconomia e Documentação, sem alteração de sua sigla. Extinta em 2001, as 

ações similares desta associação foi continuada pela Associação Brasileira de 

Educação em Ciência da Informação (ABECIN). (SOUZA, 2012). 

Na década de 1980 uma nova proposta de reformulação curricular ganha 

força graças ao avanço das discussões na área. Segundo Oliveira, Carvalho e 

Souza (2009, p. 19) 

 

Nesse momento a transformação da visão da área como uma ciência, 
ocasionada principalmente pela criação dos cursos de pós-graduação, fez 
afluir novas perspectivas e discussões no campo. Dessa forma, as 
propostas curriculares elaboradas por diversos professores, resultaram, em 
1982, na aprovação de um novo currículo multidisciplinar, publicado pelo 
CFE, na resolução n. 08/82 que ‘fixa os mínimos de conteúdo e duração dos 
cursos de Biblioteconomia.  
 

Tal proposta para a formação do Bibliotecário amplia o número de disciplinas 

do currículo mínimo e propõe uma abordagem crítica da profissão, ao incorporar 

temáticas como lógica, informação aplicada à Biblioteconomia, produção de registro 

do conhecimento, aspectos sociais, políticos e econômicos do Brasil 
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contemporâneo. Em contrapartida, desconsidera disciplinas fundamentais para a 

base de uma formação profissional consciente de suas raízes e origens políticas e 

históricas, tais como: história do livro e das bibliotecas, história da arte e da 

documentação, entre outras possibilidades. Uma das diferenças entre a proposta de 

1962 e a de 1982 foi, conforme descreve Muller (1989) a distinção entre três tipos de 

conteúdo: disciplinas de fundamentação geral, disciplinas instrumentais e disciplinas 

de formação profissional. Neste sentido buscavam, dentre outros objetivos e no que 

tange a formação do bibliotecário, reduzir o descompasso entre a formação do 

bibliotecário e sua atuação no mundo do trabalho. 

A iniciativa de reformulação curricular ocorrido na década de 1980 pretendia 

alcançar um equilíbrio humanista e técnico para a formação do bibliotecário que, em 

currículos anteriores eram características distintas nas propostas de formação das 

escolas de Biblioteconomia brasileiras.  

De acordo com o documento publicado pela ABECIN, que discorre sobre a 

avaliação da graduação em Biblioteconomia e Ciência da Informação, a criação de 

cursos de pós-graduação stricto sensu em Biblioteconomia e Ciência da Informação 

proporcionou estudos reflexivos sobre a área, fomentando discussões também sobre 

a formação do profissional da informação, o que antes, ao resgatar o processo de 

formação do bibliotecário no Brasil era indiscutível. Segundo documento da ABECIN, 

é necessário observar algumas características no processo histórico de formação e 

da prática da Biblioteconomia/Ciência da Informação:  

 

Primeiramente, é necessário considerar a existência por um longo tempo, 
de cursos de graduação específicos em Biblioteconomia, na sua origem, 
formou mão-de-obra para instituições nacionais. Os primeiros cursos se 
abrigaram nessas instituições (Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, e 
Colégio Mackenzie, em São Paulo), antes de se transferirem para a 
universidade. O resultado foi uma formação voltada para um determinado 
tipo de instituição e de profissional, com perfil técnico, especializado na 
atividade de organização e tratamento de documentos. (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 2002, p. 
11).  
 

No final de década de 1990, com as transformações das demandas 

informacionais ocasionadas pelas mudanças tecno-sociais provenientes das novas 

tecnologias e de seu impacto no fazer biblioteconômico, tornou-se necessário uma 

reavaliação da proposta curricular para os cursos de Biblioteconomia no Brasil. 
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Oliveira, Carvalho e Souza (2009, p. 20) complementam esta necessidade de 

atualização curricular ao afirmarem que: 

 

[...] nos finais da década de 1990, iniciou um conjunto de discussões 
visando formular novos conteúdos curriculares. Então, para o ensino 
superior as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) não mais definiam os 
conteúdos mínimos, mas sim definiam as diretrizes para os cursos de 
Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia, os quais formam os 
“profissionais da informação”, tais diretrizes foram incorporadas as escolas 
no século seguinte.  
 

A partir da década de 2000, no que se refere à formação do bibliotecário, 

temos como lados de uma mesma moeda a seguinte situação: de um lado as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) como ponto de partida para as escolas de 

Biblioteconomia trabalharem seus currículos. E do outro lado, o mundo do trabalho e 

suas demandas informacionais dinâmicas. Neste sentido, Almeida Júnior (2002, p. 

135) destaca que: 

 

Estruturar um perfil profissional a partir apenas das demandas de mercado 
significa formar, preparar e voltar um segmento tão somente para atender 
interesses que não são necessariamente frutos das necessidades da 
sociedade. Além disso, a formação estará sempre aquém das exigências 
desse mercado.  
 

Estas duas realidades são colocadas por Barros11 (1997) em entrevista 

concedida a Castro (2000, p. 128) ao ressaltar que:  

 

A teoria é sempre utópica. Ela te mostra um ângulo ideal das coisas. Na 
prática, você está se defrontando com a realidade o tempo todo. Agora, pior 
é uma prática do bibliotecário que tem no discurso uma coisa e a ação é 
completamente outra [...]. Isso eu acho seríssimo. Não há coerência entre o 
discurso e a prática, muita das vezes, mas muito mesmo. 
 

Acreditamos que o conteúdo curricular deve estar alinhado as competências e 

habilidades propostas pelas DCN para os graduados em Biblioteconomia. Diante da 

suposição de um pseudo descompasso entre os currículos dos cursos de 

Biblioteconomia e o mundo do trabalho, consideramos significativo para este estudo 

destacar as habilidades e competências específicas para uma formação que 

instrumentalize o bibliotecário a trabalhar em qualquer contexto informacional 

previsto nas DCN para os cursos de Biblioteconomia. A saber: 

 

                                                            
11 Barros, Maria Helena de T. O ensino da Biblioteconomia no Brasil. Jaboticabal, 1997. (entrevista gravada). 
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- Interagir e agregar valor nos processos de geração, transferência e uso da 
informação, em todo e qualquer ambiente; 
- Criticar, investigar, propor, planejar, executar e avaliar recursos e produtos 
de informação; 
- Trabalhar com fontes de informação de qualquer natureza; 
- Processar a informação registrada em diferentes tipos de suporte, 
mediante aplicação de conhecimentos teóricos e práticos de coleta, 
processamento, armazenamento e difusão da informação; 
- Realizar pesquisas relativas a produtos, processamento, transferência e 
uso da informação. (BRASIL, 2001, p. 2). 

 

Para que tenhamos bibliotecários com as habilidades e competências 

anteriormente descritas, faz-se necessário um currículo que aborde teorias e 

fomente a prática de estudos informacionais, e que permitam uma formação crítica 

para o profissional da informação. Para que esta proposta de formação seja 

alcançada, é necessário que os currículos dos cursos de Biblioteconomia abordem 

estudos de informação e documentação de forma exaustiva, demonstrando a 

relação inseparável existente entre Biblioteconomia e Ciência da Informação. 

Souza (2009) corrobora o nosso entendimento sobre a compreensão de se 

intensificar estudos sobre a informação nos currículos do curso de Biblioteconomia, 

enfatizando o que podemos chamar de “núcleo duro” da área, que significa: 

entender o objeto informação e suas diversas apresentações e perspectivas 

histórico-sociais objetivando suas diversas possibilidades de aplicação e usos. O 

autor  afirma que 

 

as mudanças econômicas tem provocado uma diversidade profissional do 
bibliotecário, exigindo o desempenho de novos papéis e de novas 
habilidades dos profissionais, particularmente porque tem sido mantida a 
identidade básica dos conhecimentos que caracterizam a profissão de 
bibliotecário, que gira em torno de intermediar a produção e uso do 
conhecimento, para a geração de saber social de valor cultural e econômico 
e para a produção de riqueza que tem transformado ao longo das seis 
últimas décadas do século XX o perfil da população do país. (SOUZA, 2009, 
p. 20, grifo nosso). 
 

O período pós-segunda guerra mundial, evidencia de forma clara o momento 

inicial de abertura para o campo de atuação do profissional da informação. Esse 

momento, porém, não é entendido como oportunidade para a maioria dos 

bibliotecários, que diante desta realidade, fomentam uma cisão entre o fazer do 

bibliotecário e o do documentalista. 

Para desmistificar este sentimento de rivalidade, Shera (1980, p. 95) utiliza a 

definição de Otlet para Documentação que classificou como sendo uma 
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“Biblioteconomia praticada por aficcionados”. O autor ainda completa dizendo que a 

Documentação é “um processo que permite reunir, classificar e difundir todos os 

documentos de toda espécie, relativos a todos os setores da atividade humana.” Ao 

utilizar a expressão “documentos de toda espécie”, não impõe limites à atuação do 

bibliotecário, uma vez que entende a informação sob qualquer forma de 

representação. 

Esta retrospectiva história permitiu-nos visualizar o quanto a Biblioteconomia 

se transformou ao longo de pouco mais de um século (1911-2014). Desde a sua 

gênese na BN até os dias atuais muitos acontecimentos históricos e políticos 

impactaram o fazer e a imagem da profissão. 

Com relação à universidade, no que diz respeito  a diversidade de opiniões 

apontadas por Fávero (2006, p. 22) no início deste capítulo sobre suas funções e o 

seu papel, defendemos a posição de que, além de formar profissionais, deve 

também, desenvolver a pesquisa científica, pois acreditamos que a formação de 

profissionais se dá a partir da combinação entre teoria e prática. Consideramos 

reducionista apontar somente como prioridade de uma universidade a formação 

profissional, por entendermos que a pesquisa subsidia a prática do agente de uma 

ação de informação. Este argumento é exposto no capítulo 7 deste estudo onde 

buscamos analisar as propostas curriculares e o que o mundo do trabalho exige 

deste profissional. 

Encerramos este capítulo com a perspectiva de que a história da 

Biblioteconomia está longe de se encerrar. Muito pelo contrário, acreditamos estar 

vivendo um momento muito fecundo de atuação profissional. Pois, devemos 

continuar trilhando caminhos e fomentando discussões que garantam à profissão e 

aos currículos escolares transformações que alcancem a ação do profissional 

bibliotecário em todas as suas possibilidades de interação profissional.  

No capítulo a seguir, daremos prosseguimento a esta discussão sob o olhar 

multirreferencial funcional e contextual para a ação do bibliotecário no mundo do 

trabalho. 
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4 A ABORDAGEM MULTIRREFERENCIAL NA FORMAÇÃO DO 

BIBLIOTECÁRIO: SUBSÍDIOS PARA AÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO  

 

As áreas da Biblioteconomia e da Ciência da Informação apresentam 

pluralidades paradigmáticas que podem coincidir ou suceder ao longo do tempo. Isto 

significa dizer que existe uma pluralidade de fazeres, de perfis, de concepções e 

entendimentos, de competências que nos permite trabalhar nas mais distintas áreas 

informacionais, por exemplo: na área de gestão da informação, na área de 

organização e recuperação da informação, referência, políticas informacionais, 

arquitetura da informação, etc. Em cada momento da história das sociedades, as 

demandas informacionais se modificaram, alteraram ou retornaram ao cenário 

social, demandando uma formação que capacite o bibliotecário a situar-se em 

qualquer contexto informacional. Essa formação da qual nos referimos não é 

simples, nem tão pouco tecnicista. Falamos aqui de uma formação que leve o 

bibliotecário a refletir, discutir, entender e propor questões informacionais pertinentes 

à área a qual ele estará envolvido profissionalmente. A partir da identificação da 

área de atuação profissional, possivelmente teremos um desdobramento funcional e 

um desdobramento contextual das ações de informação ao qual o bibliotecário 

estará vinculado.  

Apoiados na teoria da abordagem multirreferencial de Jacques Ardoino, 

buscamos explicar nosso entendimento sobre a pluralidade funcional (referente a 

capacidade de propor soluções informacionais) e contextual (referente a 

identificação e compreensão do campo informacional) para a formação do 

bibliotecário, propondo uma discussão sobre a importância da reflexão acerca das 

ações de informação, considerando o legado que as TICs trazem para o campo 

informacional em termos de qualidade, credibilidade e validade da informação. Pois, 

consideramos que em determinados campos de atuação do bibliotecário, é 

necessário ir além do técnico, do funcional, do conceitual para entrar um pouco mais 

nas questões mais valorativas das politicas de informação, importante para entender 

os critérios de julgamento de validade da informação. 

A abordagem multreferencial proposta por Ardoino (1998a) nasce no campo 

das ciências humanas, mais especificamente na Educação. Sua afinidade e 

aplicabilidade para este estudo deu-se por identificarmos uma interlocução entre a 
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abordagem multirreferencial e a teoria ator-rede de Bruno Latour12(2012) sobre 

centro de cálculo e periferia, uma vez que o centro de uma ação de informação se 

comunica com a periferia a todo momento mediados pela ação do bibliotecário. A 

proposição de Ardoino traduz de forma objetiva o que sugerimos para a formação do 

bibliotecário apto a trabalhar em qualquer contexto informacional. Sua proposta está 

ancorada principalmente na produção do conhecimento voltado para a pluralidade e 

heterogeneidade de uma dada realidade social.  

É importante lembrar que a teoria trazida da Educação para o campo da 

Biblioteconomia, mais especificamente para a formação de bibliotecários é contrária 

ao perfil positivista e/ou cartesiano. Nesta abordagem não cabe a valorização de um 

saber fragmentado, nem tão pouco a exclusividade de um saber puramente 

científico. O que realmente importa é a complexidade das relações informacionais. A 

abordagem multireferencial reconhece a complexidade e heterogeneidade das 

relações sociais. Sua aplicação na formação do bibliotecário permite que voltemos 

nosso olhar para uma formação e prática profissional comprometida com as 

múltiplas, complexas e heterogêneas questões informacionais que o bibliotecário 

pode ser confrontado no mundo do trabalho.  

 

A abordagem multirreferencial propõe-se a uma leitura plural de seus 
objetos (práticos ou teóricos), sob diferentes pontos de vista, que implicam 
tanto visões específicas quanto linguagens apropriadas às descrições 
exigidas, em função de sistemas de referências distintos, considerados, 
reconhecidos explicitamente como não-redutíveis uns aos outros, ou seja, 
heterogêneos. (ARDOINO, 1998b, p. 24). 

 

Outra contribuição de Ardoino (1998a, 1998b, 2012) para a discussão posta 

neste estudo está evidenciada a partir da proposta de um olhar holístico sob o 

campo de formação e de atuação do profissional. Tal perspectiva reforça a ideia 

segundo a qual não se pode entender as partes sem conhecer o todo, podendo ser 

aplicado tanto no âmbito da formação do bibliotecário, quanto no campo de atuação 

deste profissional. 

A postura epistemológica de Ardoino permite-nos explicar o que entendemos 

por uma formação que forneça o arcabouço teórico para se trabalhar em qualquer 

                                                            
12 Bruno Latour é antropólogo, sociólogo e filósofo da ciência. Um dos fundadores dos chamados Estudos 
Sociais da Ciência e Tecnologia (ESCT), sua principal contribuição teórica é o desenvolvimento da ANT - Actor 
Network Theory (Teoria ator-rede) que, ao analisar a atividade científica, considera tanto os atores humanos 
como os não humanos, estes últimos devido à sua vinculação ao princípio de simetria generalizada. Latour é 
doutor em filosofia e é professor do Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po). 
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contexto informacional. Faz-se necessário um olhar plural para compreender um 

pouco melhor as questões e ou situações informacionais existentes no mundo do 

trabalho. De acordo com Ardoino (2012, p. 91-92) 

 

Reconhecer a complexidade como fundamental em um domínio do 
conhecimento dado é, portanto, ao mesmo tempo, postular o caráter “molar” 
da realidade estudada e a impossibilidade de sua redução por recortes e 
redução em elementos mais simples....é também admitir sua natureza 
homogênea e heterogênea,...exigindo então, para uma compreensão mais 
apurada, uma multirreferencialidade. 

 

Mesmo estando situada no campo das ciências humanas, a abordagem 

multirreferencial revela ao campo da Biblioteconomia uma proposta de formação 

profissional preocupada em estudar a informação como um objeto de múltiplas 

possibilidades, buscando um olhar horizontal sobre as ações, agentes e contextos 

informacionais. 

 

[...] a análise multirreferencial das situações das práticas dos fenômenos e 
dos fatos educativos [diríamos contextos informacionais] se propõe 
explicitamente a uma leitura plural de tais objetos, sob diferentes ângulos e 
em função de sistemas de referências distintos, os quais não podem 
reduzir-se uns aos outros. Muito mais que uma posição metodológica, trata-
se de uma decisão epistemológica. (ARDOINO, 2012, p.87, grifo nosso). 
 

Estas múltiplas possibilidades e olhares distintos sob a informação e suas 

formas de apresentação, representação, contextualização e articulação com o meio 

e seu entorno, mostra-nos a necessidade de uma análise complexa da situação-

problema. Ardoino e Morin13 dialogam sobre a concepção de complexidade. Para 

estes autores, a complexidade característica da abordagem multireferencial “não 

está no objeto, mas no olhar de que o pesquisador se utiliza para estudar seu objeto, 

na maneira como ele aborda os fenômenos.” (MARTINS, 2004, p. 89). Para que 

possamos adquirir este olhar mais profundo para olhar e enxergar o seu objeto, 

torna-se necessário a provocação de discussões e proposições de leituras que 

estimulem questionamentos e soluções de cunho informacional durante a formação 

profissional. Ambos os autores encaram a complexidade como desafio e motivação 

para o pensar. Morin (2005, p. 176) desmistifica a possibilidade de um imaginário 

pejorativo sobre a composição de um currículo baseado na noção de complexidade 
                                                            
13 Edgar Morin é antropólogo, sociólogo e filósofo francês. Pesquisador emérito do CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifique). Formado em Direito, História e Geografia, realizou estudos em Filosofia, Sociologia e 
Epistemologia. É considerado um dos principais pensadores contemporâneos e um dos principais teóricos 
da complexidade. 
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ao afirmar que “a ambição da complexidade é prestar contas das articulações 

despedaçadas pelos cortes entre disciplinas, entre categorias cognitivas e entre 

tipos de conhecimento”.  

Parafraseando Martins (2004, p. 90, grifo nosso) no contexto informacional, 

diríamos que:  

a perspectiva multirreferencial, à medida que postula que o conhecimento 
sobre os fenômenos [informacionais] [...] deve ser construído através da 
conjugação e de aproximações de diversas disciplinas, inscrever-se num 
universo dialético e dialetizante, no qual o pensamento e o consequente 
conhecimento são concebidos em contínuo movimento, num constante ir e 
vir, o que possibilitará a criação e, com ela, a própria construção do 
conhecimento. Reconhecer a necessidade de um olhar múltiplo para a 
compreensão dos fenômenos [informacionais], implica um rompimento 
com o pensamento linear, unitário e reducionista característico do 
paradigma da simplicidade, e privilegia o heterogêneo, como ponto de 
partida para a construção do conhecimento.  
 

A construção desse ir e vir descrito por Martins (2004) propõe uma formação 

reflexiva do bibliotecário, capaz de compreender a complexidade das relações 

sociais contemporâneas e estabelecer conexões com a proposta de Latour (2000a), 

onde a mediação realizada pelo bibliotecário, num ir e vir entre o centro de cálculo e 

a periferia de um dado campo informacional, nos permite a criação de oligópticos14, 

que em sua definição prevê o olhar micro, porém dominante sob as relações, 

produtos e processos que cercam uma dada realidade/situação/problema de 

informação. Nos oligópticos o acúmulo de saber não se organizam em termos de lei, 

de formulas teóricas, mas se organizam  a partir de um corpo de conhecimento 

próprio  que nutre aquela atividade e suas especificidades. 

Embora não tenhamos como objeto de análise neste estudo o movimento das 

mediações, não podemos deixar de reconhecer e mencionar sua importância como 

movimento que dá reversibilidade e ponto de contato entre os dois pólos estudados. 

Pois, se não existir este ponto de contato (confluência), perde-se o contato entre as 

duas realidades. A figura do bibliotecário neste contexto aparece como um elemento 

de ligação e de avaliação entre o currículo e o mundo do trabalho. 

Ardoino (1998b) propõe ainda outras duas características inerentes a 

abordagem multirreferencial, e que ao nosso ver, se comunicam e que são 

inseparáveis dos sujeitos de uma ação ou questão de informação: a ideia de 

                                                            
14 Regras de convivência, comportamentos e ações próprias do lócus de desenvolvimento de suas atividades. 
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implicação e a intersubjetividade. Para falar destas duas características, Martins 

(2004, p. 91-92) relata que:  

 

A ideia de implicação nos sugere que o processo de construção de 
conhecimento não se efetiva sob a égide exclusiva de uma determinada 
racionalidade. Pelo contrario, o conhecer se estabelece com base em vários 
outros planos: das motivações mais profundas do pesquisador, de seus 
desejos, de suas projeções pessoais...Nesse sentido, podemos dizer que a 
relação entre sujeito e objeto propicia tanto o desenvolvimento do objeto 
como o desvelamento do sujeito.  
Com a ideia de implicação assume-se que o conhecimento produzido no 
âmbito da abordagem multireferencial é da ordem da intersubjetividade, o 
que significa reconhecer que a produção do conhecimento implica um 
processo de “negociação” entre as múltiplas referencias que compõem o 
conjunto das representações de cada individuo envolvido no processo, ou 
seja, o conhecimento se produz a partir da heterogeneidade implícita nas 
relações que se estabelecem no campo da pesquisa. 

 

Reconhecer a complexidade, heterogeneidade, implicações e 

intersubjetividades presentes nas ações e contextos informacionais devem ser 

condições indissociáveis à formação do bibliotecário. A imprevisibilidade de quem 

demanda uma solução informacional e a multiplicidade de respostas que se pode 

obter possuem pesos iguais e em ambas as pontas (centro e periferia), em busca de 

uma melhor estratégia/solução/resposta. Portanto, não há como ter respostas 

prontas para as questões de informação, porque qualquer que seja a demanda, esta 

terá de ser analisada em sua complexidade e contexto, considerando sempre as 

questões institucionais, sociais e informacionais que envolvem a situação-problema. 

A incerteza, o inesperado de uma questão informacional deve ser motivador. 

Sem ele, os manuais com perguntas e respostas nos bastariam. Uma formação que 

contemple em seus currículos a articulação disciplinar baseada na abordagem 

multirreferencial, instrumentaliza o profissional para o incerto, para o novo. Nesse 

sentido Morin (2005, p. 192) complementa nosso entendimento ao afirmar que  

 

A complexidade atrai a estratégia. Só a estratégia permite avançar no 
incerto e no aleatório [...] a estratégia é a arte de utilizar as informações que 
aparecem na ação, de integrá-las, de formular esquemas de ação e de estar 
apto para reunir o máximo de certezas para enfrentar a incerteza.  

 

A proposta de uma formação para o bibliotecário que adote a abordagem 

multirreferencial trazida por Ardoino traduz-se na possibilidade de formarmos 

profissionais que vejam nas demandas do mundo do trabalho laboratórios onde é 
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possível discutir e tomar a melhor solução para um dado problema, sem descartar 

ou ignorar outras possibilidades vindas de contextos diferentes. 

A diversidade cultural, social, política, econômica devem servir de medida 

para a caracterização de uma sociedade informacional nos moldes atuais, onde a 

tecnologia, o capitalismo e a globalização influenciam e determinam os modos de 

desenvolvimento e de produção respectivamente. Acreditamos não haver espaço 

para uma formação cartesiana e positivista, onde para cada problema exista uma 

solução pré-estabelecida, onde sujeito e objeto são vistos e estudados de forma 

separadas, onde exista a crença de uma  neutralidade científica. Os caminhos a 

serem percorridos, testados e acertados vão variar de acordo com os fatores e 

variáveis contextuais ao qual a questão informacional pertence. Daí a importância de 

uma formação que privilegie a reflexão acerca do objeto informação e suas inúmeras 

possibilidades e adequações. 

Neste sentido, Castells (1999) diz que todas as revoluções tecnológicas 

tinham e tem como características básicas o acúmulo de conhecimentos científicos. 

Assim como as fontes de energia foram a base das duas revoluções industriais (a 

vapor e elétrica), a informação e seus fluxos é a base para esta revolução da 

tecnologia da informação. O paradigma tecnológico proposto por Castells (1999, p. 

108) prevê as seguintes mudanças que podemos considerar fundamentais para o 

exercício da profissão: “tecnologia para agir sobre a informação; penetrabilidade dos 

efeitos das novas tecnologias; e a lógica das redes e seu poder de interação”. Seu 

conceito de paradigma tecnológico resume, portanto, de maneira bastante 

específica, os principais impactos sofridos pela sociedade com a revolução da 

tecnologia da informação, e, por conseguinte, para as práticas profissionais do 

bibliotecário, entendido neste estudo como um profissional da informação. 

No que se refere às profissões, e especificamente no contexto da 

Biblioteconomia não tem sido diferente. As tecnologias em suas várias e mutantes 

apresentações marcaram e ainda marcam fortemente a história e o fazer da 

profissão. Através da trajetória histórica da profissão, vista no capítulo anterior, 

buscamos entender como se constituiu o campo profissional e como se deu a 

proposta para a formação do bibliotecário ao longo dos tempos. Mais adiante, ao 

compararmos as propostas curriculares e os editais de concurso, verificaremos 

como se dá esta formação nos dias de hoje, e ainda, como os cursos de 

Biblioteconomia escolhidos por este estudo se posicionam em relação a uma 
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proposta de formação conectada com as demandas informacionais contemporâneas 

em seus projetos políticos pedagógicos, observando desse modo o que o mundo do 

trabalho espera desse profissional. 

Ancorados na definição estabelecida pela Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), o bibliotecário enquanto profissional da informação tem 

condições de: 

 

Disponibilizar informação em qualquer suporte; gerenciar unidades como 
bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, 
além de redes e sistemas de informação. Tratar tecnicamente e 
desenvolvem recursos informacionais; disseminar informação com o 
objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; desenvolver 
estudos e pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver ações 
educativas. Podem prestar serviços de assessoria e consultoria. (BRASIL, 
2013). 

 

Entendemos que as competências sistematicamente descritas e previstas 

pela CBO para atuação do bibliotecário no mundo do trabalho poderão ser 

plenamente alcançadas quando tivermos nos currículos dos cursos uma proposta de 

formação pautada na abordagem multirreferencial de Jacques Ardoino. Apontamos 

esta como uma possibilidade, sem desconsiderar que outros caminhos e 

abordagens existam e sejam possíveis de serem alcançados. Contudo, para fins 

deste estudo, a condução dada pela abordagem multirreferencial nos é satisfatória e 

responde a nossa questão de pesquisa.  

Questão de pesquisa esta que busca identificar se existe ou não comunicação 

entre a formação do bibliotecário e o mundo do trabalho. Diante das inúmeras 

possibilidades de recortes para o mundo do trabalho pertencentes ao campo de 

atuação do bibliotecário, privilegiamos neste estudo os editais de concurso de dois 

segmentos: sociedade de economia mista e empresa pública federal. Todas as 

competências acima descritas tornam-se engessadas e impossibilitadas de se 

aplicar a Teoria Ator-Rede (TAR) de Bruno Latour se não tivermos o entendimento 

de que qualquer campo informacional é complexo e tecido por fios que os levam de 

um lugar para outro, exigindo do bibliotecário o entendimento dos regimes de 

informação que regem a área em que ele irá atuar. Seja em funções gerenciais, de 

desenvolvimento, tomada de decisão e até mesmo no nível operacional, as 

características complexas, heterogêneas e intersubjetivas de cada campo 
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informacional deverão ser consideradas a fim de encontrarmos estratégias 

informacionais à altura das demandas solicitadas.  

Acreditamos que, para que a dinâmica da TAR ocorra entre os pólos 

anteriormente citados, torna-se necessário que aconteça uma circulação de saberes 

permanente entre estes dois extremos, onde a produção do conhecimento entre os 

domínios destas duas práticas de atividades se comuniquem e se enriqueçam 

mutuamente, não necessariamente na mesma proporção, mas estejam 

constantemente retroalimentadas pelas práticas e teorias.  

As revoluções sejam de que natureza for sempre irão esbarrar em maior ou 

menor grau na cultura social do conservadorismo em detrimento às transformações 

prometidas pelas revoluções tecnológicas. Permanecer fiel a qualquer uma destas 

situações (conservadorismo ou tecnicismo) significa aprisionar o potencial criativo de 

formação e atuação profissional do bibliotecário. Neste sentido, a abordagem 

multirreferencial, ao considerar em sua proposta a complexidade das relações 

sociais, permite um oxigenamento de ideias, inteligências e competências, 

apontando para ações que busquem resultados diferenciados para cada questão 

informacional proposta.  

Moraes (2010, p. 304) traduz este entendimento ao afirmar que  

 

a realidade é intrinsecamente complexa. Esta complexidade constitutiva da 
realidade exige um pensamento que relacione, articule e questione um 
pensamento que ajude o sujeito a melhor compreender as dinâmicas 
relacionais existentes em processos interdependentes caracterizadores da 
dinâmica da vida.  
 

As demandas informacionais são dinâmicas e modificam-se ao longo dos 

tempos em uma velocidade tal, que na prática, tornam-se inalcançáveis em termos 

de atualização curricular. A ABECIN entende que, a avaliação da graduação é uma 

ferramenta útil e indispensável na melhoria dos processos de ensino, mas que não é 

somente o ensino que deve ser avaliado e sim, principalmente, o processo 

formativo. Para isto, as instituições de ensino superior gozam de autonomia 

administrativa para promoverem alterações das grades curriculares dos cursos 

superiores sob o amparo legal da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), que dispõe: 

 

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, 
sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: [...] 
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II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as 
diretrizes gerais pertinentes; [...] 
Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das 
universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, 
dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: 
I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; [...] 
III - elaboração da programação dos cursos. (BRASIL, 1996, p.3). 
 

Ou seja, dada a impossibilidade de uma atualização curricular que 

acompanhe a velocidade das demandas informacionais contemporâneas, o caminho 

é buscar no aparato “legal” reformulações curriculares orientadas segundo a 

perspectiva da abordagem multirreferencial, a fim de possibilitar uma leitura mais 

adequada e competente sobre a(s) questão(s) informacional(is) apresentada(s) pelo 

mundo do trabalho, com fins a garantir uma ou mais respostas adequadas/assertivas 

para o problema apresentado.  

No que tange aos subsídios para a ação do bibliotecário no mundo do 

trabalho, buscamos nos estudos já realizados por Fujino e Vasconcelos (2011), 

Rodrigues (2002) e Cunha (2000) um melhor entendimento sobre como se dá a 

dinâmica de formação profissional do bibliotecário e sua preparação para a prática 

profissional exercida no mundo do trabalho. 

Rodrigues (2011, p. 215) introduz uma questão que deve ser observada e 

analisada com bastante cautela “essa nova concepção de formação sugere uma 

profunda renovação e inovação nos conteúdos e práticas formativas em todos os 

campos e, nomeadamente, na constituição do profissional da informação.” Ou seja, 

uma proposta curricular de formação do bibliotecário deve contemplar um programa 

cujo conteúdo subsidie sua atuação em diversificadas realidades de atuação 

profissional, onde seja possível  

 

acompanhar o processo acelerado de transformações e rupturas pelo qual 
passa a sociedade contemporânea, é preciso que as instâncias formativas 
no campo da informação busquem um novo caminho no trabalho de 
formação, fundado em concepções que articulem teoria e prática. Para isso, 
será necessário que os professores, protagonistas do trabalho de formação, 
exerçam um papel sobretudo motivador, alguém a serviço da emancipação 
do estudante, pois, é no processo formativo que se delineiam e se 
desenvolvem as bases para a formação do profissional crítico e reflexivo 
capaz de gerenciar, de modo competente e eficiente, conhecimentos 
específicos que levem à elaboração de novos conhecimentos ou à solução 
de problemas detectados em sua prática profissional. (RODRIGUES, 2011, 
p. 216). 
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Identificamos uma sintonia entre a proposta de Rodrigues (2011) e a 

abordagem multirreferencial dando conta de uma formação que contemple 

disciplinas que se comuniquem e promovam a discussão sobre as relações e 

entrelaçamentos que o objeto informação pode desenvolver, provocar, promover, 

buscando sempre soluções que desafiem o estudante a reflexão e criticidade de 

uma dada realidade profissional. Mas, sobretudo, concebendo, assim como Morin 

(2005) a complexidade das relações informacionais como um desafio para o pensar.   

Seguindo a linha do pensamento complexo, Cunha (2000) lança-nos um 

desafio ao nos questionar sobre qual tipo de posicionamento o profissional da 

informação deverá assumir frente ao mundo de trabalho transformado pelas TICs. 

Quais áreas do conhecimento que permeiam o fazer do profissional da informação 

vão ser dominantes? A informática, a comunicação, a gerência, a ciência da 

informação? Perderemos espaço profissional diante das transformações 

proporcionadas por estas tecnologias? Seremos dispensáveis? Para esta última 

pergunta, acreditamos que a resposta seja: não. Compactuamos do entendimento 

da autora na medida em que entendemos que uma área não será sobreposta por 

outra, mas sim, parceira uma das outras. Faz-se necessário a formação de um 

profissional híbrido, capaz de compreender a informação e suas relações em cada 

contexto, estando apto a atuar em qualquer espaço onde a informação seja o seu 

instrumento de trabalho. Nesse sentido, Cunha (2000, p. 3) completa:  

 

No nosso entender o espaço profissional se define em função da 
competência e da competitividade de cada um... Nossa pesquisa, nossas 
discussões com profissionais de informação dos dois lados do Atlântico 
mostrou o contrário - que a Internet abre novos campos de trabalho e, se 
tivermos competência, temos um espaço cada vez maior a ocupar. A 
necessidade de oferecer ao usuário informação com valor agregado, isto é 
avaliada, criticada. Na realidade existe informação demais disponível e o 
que nos diferencia como profissionais é acrescentar algo mais à informação 
que tratamos, dar valor a esta informação, oferecendo soluções aos 
problemas dos nossos usuários.  
 

Em Cunha (2000) encontramos novamente traços da abordagem 

multirreferencial e nela, condições para formulação de um pensamento complexo, 

uma vez que identificamos em sua proposta de formação, o reconhecimento da 

complexidade das relações sociais e informacionais existente no mundo do trabalho 

e a proposta de enfrentá-la como desafio e motivação para pensar, encontrar 

soluções.  
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A articulação entre os conteúdos ministrados na formação do bibliotecário e 

prática profissional possibilitará visualizar os erros e acertos na formação deste 

profissional e sugerir, em estudos futuros, alterações que possibilite práticas 

profissionais ajustadas a qualquer ambiente ou situação onde a informação seja a 

matéria prima. 

Gonzalez de Gomes (2012) através de seu entendimento sobre regime de 

informação permiti-nos problematizar e ampliar ainda mais a discussão sobre as 

questões de fundo que envolvem a formação do bibliotecário e o mundo do trabalho. 

O conceito de regime de informação nos situará especificamente sobre o contexto 

sócio-político que rege tanto a composição dos currículos, quanto a elaboração dos 

editais escolhidos para o estudo.  

Qualquer lócus de atuação no mundo do trabalho é composto por forças 

humanas e não humanas que, situada em determinado campo do conhecimento e 

regidos por determinadas diretrizes econômicas, políticas, sociais, de informação, de 

comunicação, estabelecerão diferentes relações com a sociedade e com o mundo. 

Neste sentido, Fujino e Vasconcelos (2011) ajudou-nos a relacionar a formação 

acadêmica aos problemas informacionais da sociedade contemporânea. Segundo as 

autoras, um dos principais problemas é a falta de discussão sobre a temática: 

“formação do profissional da informação”. Esta lacuna, segundo Fujino e 

Vasconcelos reforça a esta carência de discussão e contribui  

 

para um distanciamento não apenas em termos de conteúdos 
programáticos necessários à formação adequada do profissional, mas 
principalmente para adoção de alternativas didático-pedagógicas 
equivocadas quando o objetivo é estimular da formação de um profissional 
com competência para observar e analisar criticamente o seu próprio fazer. 
(FUJINO; VASCONCELOS, 2011, p. 40-41). 
 

Outro item determinante para a validação das discussões e trocas entre 

conteúdos e experiências verificadas na periferia e no centro de calculo para a 

formação do bibliotecário, sua construção enquanto profissional e sua atuação no 

mundo do trabalho são as colocadas pelas autoras no âmbito dos estágios enquanto 

laboratórios. A perspectiva construtivista apresentada por Fujino e Vasconcelos para 

uma formação crítica e reflexiva do bibliotecário avança para discussões que 

contemplem uma constante reformulação, validação e credibilidade curricular.  

Desse modo as autoras evidenciam que,  
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cada vez mais a prática de estágios vem sendo valorizada e incorporada 
por diferentes cursos com intuito de estimular a imersão crítica na realidade 
social. No entanto, a observação crítica da realidade pressupõe atitude 
investigativa e tal atitude não pode ser transmitida ao sujeito, mas sim 
construída e desenvolvida individualmente. (FUJINO; VASCONCELOS, 
2011, p. 46). 
 

Tanto Fujino e Vasconcelos (2011) quanto Rodrigues (2008) se posicionam 

favoráveis a uma formação que privilegie, além de um embasamento teórico 

comprometido com a formação de profissionais críticos e reflexivos, a uma proposta 

de estágios curriculares e extracurriculares articulados com a realidade social. Para 

estas autoras esta seria uma possibilidade real para nos ajudar a melhor 

compreender a análise e comparação entre currículos, editais de concurso e suas 

conexões com o mundo do trabalho. 

Identificar se existe ou não uma comunicação entre o mundo do trabalho e a 

formação do bibliotecário exige que estudemos os currículos e editais selecionados 

por esta pesquisa considerando sempre a complexa realidade que os rodeia e que 

os compõem. Nossa análise deverá estar sempre atenta as intencionalidades, 

vínculos e posicionamentos políticos e institucionais, a cultura, relações de poder e 

as habilidades e competências exigidas e almejadas.  

No próximo capítulo, ancorados na TAR de Latour (2000) sobre centros de 

cálculo e periferia, mostramos de que forma construímos a proposta teórico-

conceitual da pesquisa e a maneira como estudamos o objeto informação no âmbito 

da formação profissional do bibliotecário e sua atuação no mundo do trabalho. O que 

pretendemos é entender as aproximações e distanciamentos temáticos do conteúdo 

curricular contemporâneo e o mundo do trabalho.  
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5 TAR – TEORIA ATOR REDE COMO REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

NA CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

A construção da estrutura de pesquisa, o ferramental teórico-conceitual para 

trabalhar o assunto proposto encontrou autores e pesquisadores de outras áreas do 

conhecimento que confirmam o caráter interdisciplinar da Ciência da Informação, 

principalmente por demonstrarem em seus textos interesse em temáticas que 

envolvem a informação, suas possibilidades e seus fluxos. Buscamos, sobretudo, 

situar a questão da pesquisa dentro de um entendimento político e social, 

focalizando a importância dos efeitos do giro informacional dos modos de realização, 

tanto científico e acadêmico, como no mundo do trabalho. 

Baseamo-nos na crença de que o conteúdo presente nas ementas 

curriculares das disciplinas obrigatórias dos currículos dos cursos de Biblioteconomia 

devam ser trabalhadas como em laboratórios, onde a informação vinda da periferia 

ganha forma, valor e validade para possibilitar aos profissionais que saem dos 

centros de cálculo (universidade) e retornam ou vão à primeira vez a periferia 

(mundo do trabalho), condições de atuação e interação, ao agregar às teorias e 

estudos realizados nos centros de cálculo às informações observadas e 

demandadas pela periferia. 

Vale a pena lembrar, que no âmbito da Biblioteconomia, assim como em 

outras áreas do conhecimento, o fazer precedeu a teoria, ou seja, a periferia e seus 

oligópticos foram anteriores aos centros de cálculo e a formalização de suas leis e 

regras do “como fazer”. Nesse sentido, encontramos no cruzamento entre a TAR de 

Bruno Latour e a abordagem multirreferencial de Jacques Ardoino amparo teórico-

conceitual para estudarmos e propormos discussões sobre a formação do 

bibliotecário e o mundo do trabalho, bem como o giro informacional que alimenta 

estes dois extremos. 

A ideia de oligópticos proposta por Latour permite que analisemos o contexto 

organizacional do mundo do trabalho, e no nosso caso específico, dois segmentos 

distintos: sociedade de economia mista e empresa pública federal, através de seus 

editais e as demandas informacionais neles apresentadas, uma vez que estes 

editais enquanto documentos trazem uma carga de demandas e de conhecimento 

próprio do lócus de desenvolvimento de suas atividades.  
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Os currículos por sua vez, de uma maneira geral, deverão, a princípio, propor 

disciplinas que promovam a discussão de forma ampla e crítica sobre o artefato 

informação e suas diversas possibilidades de configuração, bem como seu contexto 

político, histórico-social e econômico. 

Entender a informação sob qualquer forma de representação e seus 

mecanismos de processamento e fluxo são fundamentais para a construção de um 

profissional apto a atuar no mundo do trabalho. A contribuição de Latour (2000) para 

este estudo configura-se através de sua concepção de centros de cálculo e periferia. 

Neles, a troca e retroalimentação de informações entre estes dois campos permitiu-

nos estabelecer uma maneira de estudarmos o objeto informação no âmbito da 

formação profissional do bibliotecário e sua atuação no mundo do trabalho. 

Portanto, a partir da afirmação de que os Centros de Cálculo de Latour podem 

existir em qualquer contexto informacional, traçamos uma analogia entre os 

currículos dos cursos de Biblioteconomia como sendo os centros de cálculo, e o 

mundo do trabalho como sendo as periferias. Desse modo, buscamos verificar a 

existência ou ausência de assimetria informacional entre a proposta curricular dos 

cursos de Biblioteconomia e o mundo do trabalho.  

As novas tecnologias provocam mudança no fazer do agente informacional, 

considerado neste estudo especificamente como o bibliotecário, levantando uma 

questão importante que deve ser avaliada quando se trata de estudos sobre a 

formação profissional: a validade e credibilidade da informação. 

No cenário atual de mudanças tecnológicas cada vez mais velozes, onde o 

clamor pela inovação e desenvolvimento de habilidades compatíveis com o mundo 

do trabalho nos solicitam, como poderemos avaliar se a informação veiculada nas 

disciplinas curriculares são ou não válidas e/ou suficientemente ajustadas as 

demandas que aguardam o profissional da informação no mundo do trabalho?  

Sob esta questão, o documento da ABECIN que trata da avaliação da 

graduação em Biblioteconomia e Ciência da informação se posiciona a favor de 

propostas curriculares que contemplem um  

 

perfil profissional de natureza mais interdisciplinar que possa dar conta de 
uma realidade heterogênea, em um tempo de rápidas, constantes e 
profundas mudanças, com um aparato tecnológico constantemente em 
aperfeiçoamento e com usuários cada vez mais exigentes.  
Diante deste panorama, a formação do bibliotecário não deve restringir-se à 
perspectiva da profissionalização estrita, especializada. Além do domínio 
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dos conteúdos inerentes a área, o bibliotecário deve estar preparado para 
enfrentar com proficiência e criatividade os problemas de sua prática 
profissional, produzir e difundir conhecimentos, como também refletir 
criticamente sobre a realidade que o envolve. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 2002, p. 11). 
 

Nesse sentido, Latour e Woolgar (1997) na obra “Vida de Laboratório”, 

fornecem um instrumental teórico-conceitual para olharmos a universidade, e mais 

especificamente seus currículos como um laboratório, onde os enunciados são 

formulados, alterados, subtraídos, modificados, de maneira a estarem mais 

apropriados aos fins a que se propõe. A representatividade e influência dos 

laboratórios para a periferia, entendida neste estudo como mundo do trabalho é 

fundamental para o estabelecimento de assimetria entre estes dois campos de 

estudos.  

O conceito de credibilidade explorado por Latour e Woolgar evidencia a 

informação como um artefato de poder, e que, associado ao conceito de 

circunstância, reafirma o interesse da presente pesquisa em estudar a informação 

lecionada na academia e a demandada pelo mundo do trabalho. Nossa intenção é 

verificar até que ponto as circunstâncias contemporâneas de trabalho promovidas 

pela chamada sociedade da informação da atualidade influenciam e/ou determinam 

a informação que é disseminada na academia através dos currículos. 

Em “Redes que a Razão Desconhece”, Latour define a informação não como 

um signo, e sim como 

 

uma relação estabelecida entre dois lugares, o primeiro que se torna uma 
periferia, e o segundo, que se torna um centro, sob a condição de que entre 
os dois circule um veículo que dominamos muitas vezes forma, mas que, 
para insistirem seu aspecto material, ele chama de inscrição. (LATOUR, 
2000b, p. 22). 

 

A leitura do capítulo “Centrais de Cálculo” do livro “Ciência e Ação”, publicado 

em 2000, também da autoria de Bruno Latour, é de suma importância para 

compreendermos o conceito de centro de cálculo e outros conceitos centrais a ele, a 

saber: o de grande divisão, os ciclos de acumulação, a relação centro versus 

periferia e as redes de saber. 

O conceito de centro de cálculo tem como objetivo combater a ideia de 

“grande divisão”. Latour rejeita a ideia, por exemplo, da separação das mentalidades 

científicas das pré-científicas, o conhecimento universal e o local, a natureza e a 
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sociedade, o centro e a periferia, segundo o autor, estão interligados por um artefato 

chamado informação, que transita entre estes dois pólos de forma que se 

comuniquem e possibilitem trocas. Nele, os ciclos de acumulação reúnem a 

informação vinda da periferia, a informação já armazenada no laboratório, e 

conferem poder de agir a distância, podendo gerar simetria ou assimetria entre os 

centros e suas respectivas periferias. 

Mesmo tendo formações e atuações em campos do conhecimento distintos, 

os autores aqui trabalhados: Ardoino na Educação, Latour na Filosofia e Morin na 

Antropologia, Sociologia e Filosofia, todos eles, através de suas teorias, conversam 

sobre o conceito de complexidade e as inúmeras possibilidades estabelecidas no 

contexto informacional. Tais autores confirmam o caráter inerente da complexidade 

para as relações sociais, que aplicamos especificamente neste estudo, nas relações 

estabelecidas no campo informacional de formação e de atuação do bibliotecário. A 

rejeição que Latour sinaliza em suas obras das separações dos 

conhecimentos/saberes encontra amparo nas discussões de Ardoino e em Morin. 

Em sociedade, os conhecimentos tornam-se plurais e heterogêneos graças ao 

contínuo movimento de ir e vir, o que possibilitará a criação e construção de um 

novo conhecimento.     

O conhecimento para Latour não pode ser definido sem nenhum contexto, 

sozinho, nem tão pouco por oposição a ignorância. Deve ser definido com o sentido 

de familiaridade com eventos, lugares e pessoas. Segundo ele, não é possível 

conhecer alguma coisa, pessoa ou lugar na primeira vez que se encontra. O 

conhecimento só se dá pela segunda, terceira vez, quando essa coisa, pessoa ou 

lugar se torna familiar. Daí a ideia de ciclo de acumulação que permite adquirir 

familiaridade com eventos, pessoas e lugares, mesmo que a distância.  A cada 

rodada deste ciclo, o número de inscrições acumulada no centro de cálculo cresce, 

surgindo uma assimetria (relação desproporcional entre o centro e a periferia). A 

assimetria gerada pelo acúmulo de saber gera, por sua vez, um acúmulo de poder. 

O caráter cumulativo da ciência lecionada nos cursos universitários vem da 

repetição incansável desse movimento entre centro e periferia, trabalho de 

transporte de inscrições, que para este estudo circula entre o mundo do trabalho e a 

informação veiculada nos currículos dos cursos de Biblioteconomia. Tais currículos 

são formados sob a influência de intencionalidades, da cultura, de posicionamentos 
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políticos, de experiências profissionais, de identidades filosóficas, de habilidades e 

competências do corpo docente que participa da construção deste artefato de poder.  

Na outra ponta do processo, especificamente como recorte escolhido para 

este estudo, estão os editais de concurso que também refletem em seu programa 

todas essas forças acima descritas para sua construção. Nota-se que em ambos 

extremos temos relações de poder ora visíveis, ora invisíveis que nem sempre 

refletem a demanda de uma formação que subsidie a atuação no mundo do 

trabalho. Buscamos nesta pesquisa saber em que condições seria possível 

aproximarmo-nos de uma simetria informacional entre estes dois pólos, mesmo 

sabendo que esta pode ser uma ideia utópica a ser construída ao longo do tempo, 

se considerado nas propostas curriculares a abordagem multirreferencial para a 

formação do bibliotecário. 

A contribuição de Latour (2012) no livro “Reagregando o Social” está 

relacionada a uma das fontes de incerteza citadas pelo autor: a promessa de 

simetria generalizada entre o mundo da ciência e da tecnologia. O autor procura, 

sob o olhar das ciências sociais, mostrar como é que se opera a construção de um 

fato social através da comparação entre o que seja relevante para a ciência: as 

questões de fato versus questões de interesse. 

Ou seja, quais são as questões de fato e/ou questões de interesse que regem 

a elaboração do conteúdo curricular? O mundo do trabalho exerce alguma influência 

sob esta situação? Estas e outras perguntas apresentam-se com bastante 

pertinência se considerarmos a velocidade com que as TICs operam na vida do 

profissional da informação. Ao partimos do pressuposto que o bibliotecário, 

enquanto profissional da informação, é o agente que liga as redes de informação 

entre o centro de cálculo e a periferia, buscamos compreender a proposta de 

formação do bibliotecário e sua atuação no mundo do trabalho, privilegiando sempre 

um olhar holístico tanto de elaboração dos currículos (escolas de biblioteconomia 

selecionadas para o estudo) quanto de atuação profissional (editas de sociedades 

de economia mista).  

Para enriquecer a discussão, numa outra perspectiva sobre os centros de 

cálculo e periferia, consideramos interessante trazer para este estudo como 

contraponto a uma visão ideológica sobre a formação proposta pelos cursos de 

Biblioteconomia (laboratórios) e as demandas profissionais oriundas das periferias 

(mundo do trabalho), a contribuição de Cronin (2007) que discute em vários de seus 
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trabalhos a evolução das profissões de informação, onde estas estariam dispostas 

como em um núcleo e periferias. A diferença da proposta de Cronin e a de Latour é 

que para Cronin estes núcleos e/ou laboratórios seriam o ensino das profissões mais 

antigas, já estabelecidas, tais como a Biblioteconomia e a Arquivologia. As periferias 

seriam as novas profissões que surgem a partir da evolução e novas questões 

informacionais surgidas nos últimos tempos, principalmente em decorrência das 

TICs.  

Desse modo a proposta de Cronin (2007) contribui para este estudo ao nos 

chamar a atenção para as mudanças estruturais na paisagem da informação e a 

necessidade de determinados segmentos da profissão e seus cursos reverem suas 

filosofias de serviços e elaborar novas metas e objetivos. Além disso, Cronin (2007) 

entende que os cursos terão que reformular suas políticas e programas. Na sua 

visão, as Escolas de Biblioteconomia terão que dar maior ênfase em seus 

programas curriculares aos aspectos que levem seus alunos a compreender melhor 

grupos políticos de administração, seja do segmento público e/ou privado, marketing 

e gestão da informação nos diferentes e possíveis ramos de atuação profissional.  

Toda questão de interação do setor público / privado em relação ao acesso à 

informação e controle trará novos desafios para a profissão. Mais do que nunca, os 

bibliotecários terão de investir em sua profissão afim de estar pronto para  lidar com 

as demandas informacionais contemporâneas.  

Ou seja, deve ser prioridade de uma escola de Biblioteconomia trabalhar o 

artefato informação sobre diversas perspectivas com o propósito de formar 

profissionais aptos a responder e entender questões informacionais em qualquer 

ambiente. Cronin (2007) destaca ainda que a sociedade da informação 

contemporânea dispõe de uma variedade de orientações e possibilidades para o 

profissional da informação: serviço; sistemas; hardware; desenho; gestão; 

comercialização; conteúdo da informação. Eles também irão operar em uma grande 

variedade de contextos organizacionais e institucionais modificados pelas demandas 

contemporâneas e futuras.  

Para Cronin (2007) a configuração centro-periferia é entendida sob a ótica 

das profissões de informação, e neste sentido, a variação das nomenclaturas tanto 

dos nomes dos cursos, quanto das disciplinas que compõe o currículo e dos nomes 

dados aos “novos” profissionais de informação sofrerão mutações terminológicas 

que podem ser reflexo tanto de uma crise do ensino das universidades, quanto de 
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um retorno das questões de fato ou de interesse que transitam entre o mundo do 

trabalho e a academia. Estas e outras questões enriquecem a discussão aqui 

proposta levando-nos a refletir sobre uma proposta de educação para a 

Biblioteconomia voltada para o incentivo aos alunos em identificar, analisar e 

adaptar-se responsavelmente com as demandas requeridas pelo mundo do trabalho 

e possivelmente buscar uma proposta de educação baseada em competências.  

Nesse sentido, criamos um esquema que reflete a diferença de entendimento 

entre centro de cálculo e periferia proposto por Latour e por Cronin que nos ajuda a 

olhar o quão importante é considerar as trocas ocorridas entre os centros e as 

periferias para a composição de um currículo mais aproximado das realidades 

informacionais colocadas pela sociedade da informação contemporânea. 

 

Esquema 1 - Diferenças e similaridades existentes na proposta de Latour e de  

       Cronin na perspectiva dos centros de cálculo e periferia 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora, 2015. 
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No esquema acima procuramos sistematizar as diferenças e similaridades 

existentes nas propostas teóricas de Latour e de Cronin sob a perspectiva dos 

centros de cálculo e periferia.  

Latour coloca de maneira clara as relações identificadas e aplicadas a este 

estudo sobre a contribuição do bibliotecário enquanto elemento mediador das 

informações trocadas e circuladas entre os centros de cálculo e periferia. Para este 

autor, em ambos os espaços devem ser mantidas uma certa conectividade para que 

possamos estabelecer um diálogo entre os estudos dos centros e as evidencias do 

campo profissional. O diálogo entre prática e teoria deve permitir uma realocação de 

funções e ações para o bibliotecário no mundo do trabalho.  

Na perspectiva de Cronin, o centro de cálculo é o lócus das profissões de 

informação já solidificadas e acertadas, e a periferia são as profissões emergentes 

da informação. Para Cronin as novas profissões de informação não estão pautadas 

em currículos pré-estabelecidos, diretrizes ou normas. As questões informacionais 

demandadas pelo mundo do trabalho é que moldam as ações destes profissionais. 

Neste sentido a questão que se coloca é a seguinte: estariam estes profissionais 

aptos a compreender o todo complexo de um serviço ou sistema de informação, 

considerando os regimes de informação ora visíveis, ora invisíveis que regem este 

ou aquele campo informacional?   

Como proposta para minimizar a distância entre estas profissões (as do 

centro e as da periferia) Cronin entende que: 

 

O ensino integrado para bibliotecários, documentalistas e cientistas da 
informação parece ser uma aspiração sensata, mas que em termos práticos 
pode ser difícil de conseguir. As profissões (acertadas) não são capazes de 
integrar a educação para seus descendentes tradicionais (novas profissões 
de informação), então há muito menos probabilidade de que ela seja bem 
sucedida na coordenação da escolaridade, que exige acima de tudo um 
esforço necessário para atender as necessidades heterogêneas da nova 
sociedade da informação. (CRONIN, 2007, p. 54). 
 

O que de comum identificamos no olhar destes dois teóricos na perspectiva 

dos centros de cálculo e periferia é a figura do bibliotecário (enquanto profissional da 

informação) como elemento mediador entre estes lócus, ora enquanto ator, ora 

enquanto interlocutor e em certos momentos até mesmo como autor. Ou seja, cada 

vez mais os bibliotecários são conduzidos a assumirem atitudes/posições 
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profissionais que requerem habilidade criativa de conteúdo e práticas, além de 

raciocínio lógico no desempenho de sua profissão.  

Nesta perspectiva, Demo (2000, p. 41) afirma que 

 

A inteligência [dos profissionais da informação] está na habilidade de lidar 
com a ambivalência. Aprender é sobretudo saber pensar, para além da 
lógica retilínea e evidente, por que nem o conhecimento é reto, nem a vida é 
caminho linear. Saber criar depende, em grande parte, da capacidade de 
navegar em águas turvas, saltar onde menos se espera, vislumbrar para 
além de que é recorrente. A informação não pode ser receita pronta, mas o 
desafio de a criar, mudar, refazer. O risco de manipulação é intrínseco, mas 
é no risco que podemos reduzir a manipulação. A sociedade da informação 
informa bem menos do que se imagina, assim como a globalização engloba 
as pessoas e povos bem menos do que se pretende. Na sociedade da 
mercadoria, mercadoria vem antes. 

 

 Portanto, a importância deste profissional como elo de ligação tanto na 

perspectiva de Latour quanto na concepção de Cronin (2007) fica evidenciada ao 

promover uma valorização do bibliotecário enquanto agente de uma ação de 

informação e reforça a importância de se discutir, em todos os níveis de formação do 

bibliotecário, o olhar holístico da informação e suas possíveis configurações.  A ação 

mediadora que transporta o mundo do trabalho para a universidade e vice versa 

permite a reflexão sobre o quanto a teoria fornece subsídios para discussões e 

tomada de decisões baseadas em conhecimento. As evidências do mundo do 

trabalho devem estar alinhadas ou aproximadas da teoria lecionada na academia.  

A teoria faz com que enxerguemos a prática de forma crítica, permite que 

façamos uma leitura contextual da realidade e nos dá a possibilidade de agir de 

forma acertada ou o mais próximo disso da realidade e situação informacional posta.  

Para continuarmos esta discussão e entendermos as aproximações e 

distanciamentos temáticos entre o conteúdo curricular contemporâneo e o mundo do 

trabalho, no próximo capítulo, ancorados na análise de conteúdo de Lawrence 

Bardin, expomos a metodologia de pesquisa adotada nesta pesquisa e a maneira 

como estudamos o objeto informação no âmbito da formação profissional do 

bibliotecário (currículos) e sua atuação no mundo do trabalho (editais de concurso).  
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6 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO DA PESQUISA  

 

Uma pesquisa não caracteriza-se somente pelo desejo ou ímpeto do 

pesquisador em investigar uma questão que o desafia, através de suas inquietações 

teóricas e/ou acadêmicas. Uma pesquisa nasce principalmente para tentar 

responder uma pergunta que ainda não foi encontrada na literatura acadêmica 

disponível. Desse modo, ela pode originar-se a partir de diversos dispositivos, tais 

como: inquietações provenientes da experiência profissional, simples curiosidade 

investigativa, para compreender as situações inesperadas no âmbito acadêmico e 

ou profissional, compreender transformações em suas próprias práticas, sustentação 

de uma área como campo teórico e cognitivo de pesquisa, etc. 

Ao surgir, necessita estar de acordo com as implicações normativas próprias 

da comunicação científica, para que, no curso do seu desenvolvimento, não se 

perca de vista o objetivo ao qual se espera alcançar.  A estas implicações 

normativas costumamos dar o nome de “procedimentos metodológicos”, que como o 

seu próprio nome diz, vai sistematizar as etapas da pesquisa de maneira que outro 

interessado no assunto possa ler e entender de que forma ela foi desenvolvida, 

assim como os caminhos trilhados pelo pesquisador. Além disso, o procedimento 

metodológico formaliza o método aplicado ao estudo e permite que dele possamos 

extrair o máximo de informações e conclusões acerca de sua proposta. 

O procedimento metodológico não pode ser visto como uma simples regra a 

ser aplicada em um dado contexto investigativo. É importante que seja considerada 

em todas as suas etapas as implicações advindas do meio em que a pesquisa está 

inserida, estando atento ao contexto histórico-político-social do lócus da pesquisa, 

de maneira que seja possível, a qualquer momento, que o método até então 

utilizado possa ser alterado, substituído ou adaptado para responder a pergunta que 

deu início à pesquisa. 

Quaisquer que seja o estudo, a metodologia adotada vai variar em função do 

objetivo que se quer alcançar em conformidade com a área do conhecimento a qual 

pertence a pesquisa. Em alguns casos é possível, e talvez até necessário, agrupar 

mais de um tipo de metodologia, como nos casos de estudos quanti-qualitativos. 

Uma vez definido o método a ser aplicado no estudo, é possível identificar a conduta 

tomada pelo pesquisador ao longo da caminhada da pesquisa, além de permitir a 
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transparência da construção científica adotada e responder as questões que deram 

início à investigação.  

A investigação proposta por este estudo caracteriza-se como uma pesquisa 

qualitativa documental comparativa, uma vez que, a partir dos currículos dos cursos 

de Biblioteconomia selecionados, busca não somente entender como se constrói as 

propostas curriculares contemporâneas15 para a formação do bibliotecário, mas 

também compará-las com as demandas oriundas do mundo do trabalho, a partir de 

dois segmentos do mundo do trabalho: editais de concurso de sociedade de 

economia mista e empresa pública federal.  

Definimos a seguir a escolha do campo empírico da investigação, assim como 

os instrumentos da pesquisa e de critérios para análise dos dados colhidos.  

 

6.1 DEFINIÇÃO DO CAMPO EMPÍRICO 

 

Diante do universo amplo e rico a ser explorado e discutido no mundo do 

trabalho, optamos por privilegiar os estados do Rio de Janeiro e São Paulo por 

entendermos que estes foram protagonistas na história do ensino da 

Biblioteconomia brasileira. Além disso, estas regiões possuíem características 

diferentes e marcantes no que se refere a oportunidades profissionais para o 

bibliotecário. Assim, buscamos evidenciar, através de demandas distintas de 

trabalho, contextos informacionais diversificados. 

Inicialmente o estudo pretendia investigar somente o segmento de trabalho: 

sociedades de economia mista16, por entendermos que estas sociedades possuem 

características, ora do serviço público, ora do serviço privado, e como tal, 

desenvolvem programas de qualificação profissional voltados para sua força de 

trabalho. Além disso, exigem uma postura crítico-reflexiva do bibliotecário para 

questões que envolvam o melhor uso e aproveitamento da informação. As 

sociedades de economia mista selecionadas inicialmente para fins deste estudo 

eram: Banco do Brasil S.A. e a Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras).  

 

 

                                                            
15 Currículos que sofreram alterações a partir das Diretrizes Curriculares de 2001. 
16 Trata-se de sociedade anônima, cujo capital social é constituído por recursos provenientes do Poder Público, 
em parte majoritária, e, em menor parte, por particulares. A sua constituição depende de lei e é entidade dotada 
de personalidade jurídica de direito privado. 
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Como a única certeza de uma pesquisa é a incerteza do comportamento do 

objeto pesquisado e a previsibilidade dos imprevistos, ao longo da pesquisa nos 

deparamos com uma situação que nos levou a tomar novos caminhos e agregar um 

novo segmento do mundo do trabalho a este estudo. Com base na informação 

obtida por funcionários da própria empresa de que os bibliotecários das bibliotecas 

do Banco do Brasil S.A. são contratados, ou seja, não passam por um processo de 

seleção formalizado através de edital de concurso, tivemos que mudar o curso da 

pesquisa no que se refere ao recorte escolhido para investigação do mundo do 

trabalho. 

As demais sociedades de economia mista brasileiras17, por diversas questões 

não se adéquam aos objetivos deste estudo, por este motivo inserimos um outro 

segmento a ser investigado quanto aos conteúdos solicitados para o bibliotecário e 

sua  inserção no mundo do trabalho. Com isso, esperamos ter enriquecido este 

estudo já que voltamos o nosso olhar para dois segmentos diferentes de atuação 

profissional para o bibliotecário.  

Assim, nosso novo campo empírico de investigação no que se refere ao 

mundo do trabalho passou a localizar-se também na esfera pública federal. 

Escolhemos como objeto de analise, além dos editais da Petrobras, os editais do 

Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). Dessa forma o lócus de investigação 

transitou na esfera pública e mista.  

A escolha pela Petrobras deve-se ao fato de essa empresa ter como política 

de gestão o incentivo à capacitação do profissional como forma de destacá-lo no 

mundo do trabalho. Em consulta à página corporativa da instituição percebemos o 

incentivo à qualificação por meio de cursos e bolsas de estudo em diferentes níveis 

de escolaridade, com o envolvimento de diversas instituições parceiras neste 

movimento de valorização profissional. 

Quanto ao BNDES, também em consulta à página corporativa da empresa, 

identificamos uma preocupação com seus funcionários, de uma maneira geral, no 

que se refere ao conceito de responsabilidade social corporativa (RSC). A empresa 

reconhece que as decisões e os resultados das atividades de qualquer companhia 

alcançam um universo de agentes sociais muito mais amplo do que o composto por 

seus sócios e acionistas. Para eles, a responsabilidade social corporativa, ou 

                                                            
17 Banco da Amazônia S.A., Banco do Nordeste do Brasil S.A., Eletrobras, CEMIG, BHTRANS. 
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cidadania empresarial, como também é chamada, enfatiza o impacto das atividades 

das empresas para os agentes com os quais interagem: empregados, fornecedores, 

clientes, consumidores, colaboradores, investidores, competidores, governos e 

comunidades.  

Dessa forma, ambas as empresas se adéquam a proposta do estudo por 

tornarem públicas suas preocupações com a formação e capacitação de seus 

profissionais, contribuindo para uma continuidade na formação profissional do 

bibliotecário e sua atuação no mundo do trabalho.  

Quanto aos cursos escolhidos para compor a análise, são respectivamente, 

no Rio de Janeiro: a Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO); e em São Paulo: a 

Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo (FESPSP).  

O critério adotado para escolha destes cursos, em detrimento a outros, se deu 

por serem estes os protagonistas na história do ensino de Biblioteconomia no Brasil, 

conforme já discutimos em capítulos anteriores, além de evidenciarem em seus 

projetos pedagógicos a proposta de formação de profissionais com capacidade de 

percepção, análise, proposição e implementação de projetos que contribuam para 

solução de questões informacionais nos diversos contextos existentes no mundo do 

trabalho. 

Consideramos importante reforçar que o lócus da pesquisa informacional 

adotado por este estudo escolheu, dentre tantos outros, investigar o segmento 

sociedade de economia mista e empresa pública. No entanto, compreendemos que 

estes são apenas frestas diante da imensa janela do mundo do trabalho existente na 

atual sociedade da informação, uma vez que hoje, o mundo do trabalho torna-se 

cada vez mais promissor para o profissional que percebe as inúmeras possibilidades 

e configurações do artefato informação.  

A investigação teórica, de natureza interdisciplinar buscou autores e teorias 

de outras áreas do conhecimento para compor o arcabouço teórico e metodológico 

desta pesquisa. Neste capítulo, especificamente, trabalhamos com a proposta 

metodológica da análise de conteúdo de Bardin (2011) para identificarmos se existe 

ou não uma relação/comunicação entre as temáticas presentes nos currículos 

escolhidos pelo estudo e os conteúdos solicitados pelo mundo do trabalho, 

identificados através dos editais de concursos escolhidos para a comparação. 

 

Para Bardin (2011, p. 48), a análise de conteúdo compreende 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens.  
 

A análise de conteúdo nos permitiu entender o conteúdo das mensagens dos 

currículos e verificar se estas encontram receptividade no mundo do trabalho. A 

existência ou não de gaps existentes entre a formação do bibliotecário e as 

demandas do mundo do trabalho foram evidenciadas através da análise das 

ementas das disciplinas obrigatórias que trabalham com o conceito de informação e 

suas múltiplas formas de conceituação e aplicação.   

Latour (2000), afirma que sob o ponto de vista teórico-conceitual, a única 

maneira de compreender a realidade dos estudos científicos é acompanhar os 

cientistas em ação, já que a ciência está fundada sobre uma prática, e não sobre 

ideias. Para isso, é preciso prestar atenção aos detalhes da prática científica que, 

para este estudo materializa-se nas demandas do mundo do trabalho. Em 1997, 

Latour e Woolgar já haviam reforçado a ideia anterior ao afirmarem que o exame das 

atividades cotidianas de um laboratório permite-nos ver como os gestos 

aparentemente mais insignificantes contribuem para a construção social dos fatos, 

evidenciando o caráter contextual das práticas científicas. 

Outra contribuição de Latour para este estudo está em sua obra “A Esperança 

de Pandora”, publicada em 2001. Ao trazer a ideia de redes e atores, onde as redes 

são os fios que os cientistas tecem em seu cotidiano para garantir o andamento de 

sua disciplina, os atores são exatamente os cientistas e os objetos de pesquisa 

(humanos e não-humanos), que de dentro de seus laboratórios (centros de cálculo)  

são capazes de manejar as redes científicas.  

A formação de um “tecido” que liga tais redes aos atores tem nos laboratórios 

o ponto de contato de seus fios. Os laboratórios atuariam como “centros de 

cálculos”, aonde as variantes envolvidas dinamizariam a prática do cientista e de sua 

pesquisa realizada na periferia. Nesse sentido, procuramos visualizar uma 

aproximação entre a academia (centros de cálculo) e o mundo do trabalho (periferia) 

com objetivo de constatar se esses lugares são espaços de trocas teóricas e 

práticas significativas para o profissional da informação, a fim de evitar uma 

formação profissional fragmentada e limitada. Buscamos ainda discutir 
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possibilidades temáticas que diminuam possíveis distanciamentos entre os egressos 

e o mundo do trabalho.  

A partir da definição e exposição do lócus da pesquisa escolhido pelo estudo, 

partimos, então, para a definição dos instrumentos da pesquisa e os critérios para a 

análise dos dados recolhidos.  

 

6.2 DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA PESQUISA E DE CRITÉRIOS PARA 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

O rigor do método não é rígido, mas exige de nós uma definição objetiva dos 

instrumentos que serão utilizados na pesquisa para dar prosseguimento a análise 

dos dados recolhidos e/ou observados.  É necessário estabelecer o critério da 

análise para que o que está invisível torne-se visível e passível de discussão. Bardin 

(2011, p. 15) corrobora este entendimento ao afirmar que:  

 

Enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os 
dois pólos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade. 
Absolve e cauciona o investigador por esta atração pelo escondido, o 
latente, o não aparente, o potencial de inédito (do não dito), retido por 
qualquer mensagem.  

 

 Na esfera curricular, verificamos que ambos os currículos estão organizados 

segundo linhas e eixos temáticos. Dentro destes eixos encontram-se as disciplinas 

correspondentes as temáticas de cada eixo. O recorte escolhido para a análise 

proposta manteve seu foco nas “disciplinas obrigatórias” de cada eixo dos currículos 

dos cursos de Biblioteconomia das escolas: UNIRIO e FESPSP, por entendermos 

que tais disciplinas propõem discussões mais centradas no fazer profissional e 

permite compreender o ambiente informacional com o qual o bibliotecário poderá se 

confrontar no mundo do trabalho. 

 Quanto aos editais de concurso, estes também apresentam certa 

uniformidade na disposição de seu conteúdo. Ambos estão organizados de acordo 

com as áreas temáticas específicas de cada ramo de atuação da empresa. Dessa 

forma, o recorte adotado nestes documentos como instrumento de análise foram os 

“conhecimentos específicos” ou “conhecimentos exigidos para o cargo”. Ao 

compararmos as disciplinas obrigatórias dos currículos com as temáticas solicitadas 
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pelos editais de concurso pretendemos fomentar uma discussão sobre uma proposta 

curricular comprometida com uma formação de base, sobretudo, 

documental/informacional, que subsidie o egresso a trabalhar com qualquer questão 

de cunho informacional. 

Para compor a análise dos documentos e itens anteriormente descritos, nos 

apoiamos também nos parâmetros previstos na última atualização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de Biblioteconomia, que prevê como 

perfil do bibliotecário as seguintes características:  

 

A formação do bibliotecário supõe o desenvolvimento de determinadas 
competências e habilidades e o domínio dos conteúdos da Biblioteconomia. 
Além de preparados para enfrentar com proficiência e criatividade os 
problemas de sua prática profissional, produzir e difundir conhecimentos, 
refletir criticamente sobre a realidade que os envolve, buscar 
aprimoramento contínuo e observar padrões éticos de conduta, os egressos 
dos referidos  cursos deverão ser capazes de atuar junto a instituições e 
serviços que demandem intervenções de natureza e alcance variados: 
bibliotecas, centros de documentação ou informação, centros culturais, 
serviços ou redes de informação, órgãos de gestão do patrimônio cultural 
etc. (BRASIL, 2001, p. 32) 

 

Outro instrumento importante que nos auxiliou na análise foram os Projetos 

Pedagógicos (PP) dos cursos, cujas propostas para formação do bibliotecário e sua 

atuação no mundo do trabalho são determinantes para identificarmos o caminho 

trilhado em cada linha de formação. Destacamos a seguir trechos que consideramos 

pontuais para pautar nossas discussões sobre o perfil declarado nos PP dos cursos 

estudados.  

Na FESPSP espera-se que o bibliotecário, 

 

Ao terminar o seu curso de graduação, portanto, o aluno deverá apresentar 
a capacidade de buscar novas informações e saber trabalhar com elas; 
intercomunicar-se por meio dos recursos mais modernos de informática e 
comunicação; usar os recursos técnicos e tecnológicos para a melhoria de 
vida da população e desenvolvimento humano, social, político e econômico 
do país; saber desempenhar sua profissão de forma contextualizada e em 
equipe, com profissionais não só de sua área, como também de outras 
áreas. (FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA POLÍTICA DE SÃO 
PAULO, 2012, p. 20) 

 

O Curso de Bacharelado em Biblioteconomia da UNIRIO tem por objetivo  

 

formar profissionais aptos a atuar como agentes engajados nos processos 
sociais, culturais, educacionais e de democratização da informação; 
capazes de contribuir para o progresso das pesquisas em ciência e 
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tecnologia para o desenvolvimento social e econômico do país e de dar 
suporte informacional a empresas e organizações no contexto globalizado. 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2010, p. 
50). 

 

A partir das declarações expressas em seus PP verificamos que ambos os 

cursos teoricamente buscam formar um profissional capaz de compreender seu 

papel enquanto agente de uma ação de informação, capaz de estabelecer-se 

profissionalmente em qualquer contexto informacional, ressaltando as possíveis 

relações interdisciplinares que podem vir a estabelecer-se em determinada área de 

atuação profissional. Além disso, destacou-se a competência em dar suporte 

informacional num contexto globalizado, ou seja, onde os formatos e formas de 

veicular a informação e sua mediação são constantemente alterados.  

No currículo vigente para o curso de Biblioteconomia da UNIRIO as 

disciplinas obrigatórias são: Fundamentos da Biblioteconomia, Introdução às 

Ciências Sociais, Introdução à Psicologia, Lógica, História do Brasil III, Teorias e 

práticas discursivas, Fundamentos da bibliografia e da documentação, Normalização 

documentária, Teoria do conhecimento, História do livro e das bibliotecas I e II, 

Introdução à ciência da informação, Teoria e prática do serviço de referência, Estudo 

de usuários e de comunidades, Teorias e práticas discursivas na esfera acadêmica, 

Organização do conhecimento I e II, Representação descritiva I e II, Administração I, 

Tecnologia da informação e processos de automação, Sistemas de organização do 

conhecimento I, Organização e administração de bibliotecas II, Fontes de 

informação especializadas, Estatística aplicada às ciências humanas e sociais, 

Formação e desenvolvimento de coleções, Metodologia da pesquisa em 

Biblioteconomia e Ética profissional. 

 No currículo vigente para o curso de Biblioteconomia da FESPSP as 

disciplinas obrigatórias são:  Introdução ao conhecimento científico e à ética, 

Introdução a psicologia das relações humanas, Análise textual, Fundamentos de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, Fundamentos de tecnologia da informação 

e comunicação, Introdução aos serviços de informação, Estágio Curricular módulo I, 

Lógica aplicada, Produção textual, Introdução a sociologia, História da produção dos 

registros do conhecimento, Normalização documentária, Representação descritiva, 

Introdução a administração, Informação e sociedade, Indexação e resumos, 

Representação descritiva automatizada, Fontes de informação e pesquisa, 
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Linguagens documentárias pré-coordenadas, Estágio curricular módulo II, Gestão de 

serviços de informação I, Estatística aplicada, Introdução a teoria da comunicação, 

Metodologia da pesquisa científica aplicada ao tcc, Organização de recursos 

eletrônicos, Linguagens documentárias pós-coordenadas, Geração de bases de 

dados, Estágio curricular módulo III, Tcc desenvolvimento, Projetos culturais, Gestão 

de estoques informacionais, Serviços de referência e informação, Automação de 

serviços de informação, Introdução a organização de arquivos, Gestão de serviços 

de informação II, Tcc desenvolvimento II, Mediação da informação, da leitura e do 

aprendizado, Bibliotecas virtuais e repositórios institucionais, Tecnologias de 

comunicação, Introdução a preservação e conservação de acervo e Tópicos 

avançados em gestão da informação e do conhecimento. 

Para Bardin (2011), a metodologia da análise de conteúdo organiza-se em 

torno de três etapas pontuais: 1) a pré-análise, 2) o da exploração do material e 3) o 

do tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  A pré-análise envolve a 

escolha dos documentos que serão objeto de análise/investigação, a formulação de 

hipóteses e dos objetivos que se quer alcançar com a análise e a elaboração de 

indicadores que fundamentem a conclusão que se chegou. 

Constatamos que, a primeira etapa da pesquisa: a pré-análise já foi feita e 

descrita no início deste capítulo, na medida em que já explicitamos o porquê da 

escolha dos documentos objeto da análise em questão, bem como a hipótese que 

sustenta o estudo e os objetivos que buscamos alcançar. 

Deste ponto em diante, damos seguimento as duas outras etapas indicadas 

por Bardin: a exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. 

Para tratar e analisar os documentos selecionados para este estudo, Bardin 

nos mostra que é necessário codificá-los. Segundo a autora: 

 

A codificação corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras 
precisas – dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, 
agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo 
ou da sua expressão [...] (BARDIN, 2011, p. 133). 

 

Nesse sentido, sua proposta para a organização da codificação de uma 

análise de conteúdo compreende três escolhas: o recorte, as escolhas das 



68 

 

unidades, a enumeração, a escolha das regras de contagem e a classificação e 

agregação: escolha das categorias. 

O recorte escolhido para a codificação da análise de conteúdo aplicada neste 

estudo foi a unidade de significação temática. A partir de recortes temáticos 

identificados nas ementas das disciplinas obrigatórias dos currículos e seu confronto 

com os conhecimentos específicos exigidos para o cargo descrito nos editais, 

buscamos verificar a comunicação existente entre a proposta de formação do 

bibliotecário e sua aplicação no mundo do trabalho. 

Para que possamos contabilizar tais informações, definimos como regras de 

enumeração a frequência com que estas unidades temáticas aparecem e o que isto 

pode impactar em termos de compreensão do artefato informação e suas diversas 

possibilidades de contextos e formatos informacionais que podem ser apresentados. 

Além disso, buscamos identificar o que isto interfere positiva ou negativamente na 

formação e atuação do bibliotecário no mundo do trabalho. 

A última etapa apontada por Bardin (2011) para a codificação da análise de 

conteúdo diz respeito à escolha das categoriais analisadas.  Para tal escolhemos as 

seguintes categorias: Disciplina obrigatória, Ementa, Unidades de significação 

temática destacadas e Conhecimentos exigidos para o cargo. 

Com base no quadro a seguir, verificamos através das ementas das 

disciplinas obrigatórias dos currículos a existência ou não de conteúdos que 

contemplem o conceito de informação, contextos de aplicação, formatos e fluxos, 

regime de informação e mundo do trabalho. 
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Quadro 3 – Disciplinas obrigatórias do curso de Biblioteconomia da UNIRIO, suas 

ementas e unidades de significação temática destacadas18 

                                                                                                                                                 (continua) 

 
Disciplinas 
obrigatórias 

 

Ementa 

 
Unidades de 
significação 

temática 
destacadas

FUNDAMENTOS DA 
BIBLIOTECONOMIA 

 
 
Pressupostos sociais, históricos e teóricos da Biblioteconomia. 
Construção do pensamento biblioteconômico. Conceitos, 
princípios, teorias, leis e abrangência da Biblioteconomia. Sub-
áreas e especialidades da Biblioteconomia. História e 
desenvolvimento das instituições biblioteconômicas 

 
Teoria da 
Biblioteconomia 
 
Princípios da 
Biblioteconomia 
 
Leis da 
Biblioteconomia

 
INTRODUÇÃO ÀS 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

 
A sociedade moderna: Galileu, Bacon, Hobbes. Rosseau: 
sobre a civilização. Montesquieu e as determinações físicas da 
sociedade. Spencer, Saint Simon e Comte: a física social. 
Antropologia, Sociologia e Ciência Política: Karl Marx e Aléxis 
de Tocqueville, Émile Durkheim e Macel Mauss.

 
Sociologia 
 
Antropologia 

 
 

INTRODUÇÃO À 
PSICOLOGIA 

 
O surgimento do saber psicológico. As explicações inatista e 
ambientalista. O papel da constituição. Processos cognitivos. 
A psicogênese do conhecimento e o sujeito epistêmico. 
Afetividade e sujeito desejante. Socialização. Dinâmica 
interpessoal. A noção de coletividade.

 
Psicologia 
 
Cognição 

 
 

LÓGICA 

 
História da Lógica. Lógica clássica e lógicas não clássicas. O 
conceito, o termo, a proposição, o juízo. Princípios lógicos. 
Principais conceitos da lógica proposicional de 1º ordem, da 
teoria elementar dos conjuntos e da Álgebra de Boole

 
Lógica 
 

 
 

HISTÓRIA DO 
BRASIL III 

 
As novas formas de compreensão do Brasil. A Revolução de 
1930 e a redefinição do Estado. Populismo e 
Desenvolvimentismo. O sistema autoritário, o milagre 
brasileiro e a redemocratização. A produção cultural 
contemporânea.

 
História do Brasil 
 
Produção cultural 

 
 
 

TEORIAS E 
PRÁTICAS 

DISCURSIVAS 

 
As ciências da linguagem e a(s) teoria(s) do discurso: 
princípios e conceitos constitutivos. O conhecimento prévio e 
os gêneros do discurso. Plurilingüismo. Gêneros do discurso 
literário e não literário. A esfera do discurso acadêmico. A 
esfera do discurso jornalístico. Informar e opinar. Coerência e 
tessitura do discurso. Coesão. Como o autor aparece nos 
textos acadêmicos. Como os outros aparecem nestes tipos de 
textos. Tópicos de língua padrão. Tópicos de normas técnicas 

 
Teoria da 
Linguagem 
 
Teoria do 
Discurso 
 
Coesão textual 

 

 

                                                            
18 A disciplina Estágio supervisionado não aparece no quadro acima estruturado por caracterizar-se como uma 
disciplina prática que visa inserir o aluno no mundo do trabalho, para que aplique o conhecimento adquirido ao 
longo do curso. 
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Quadro 3 – Disciplinas obrigatórias do curso de Biblioteconomia da UNIRIO, suas 

ementas e unidades de significação temática destacadas 

                                                                                                                                           (continuação) 

 
Disciplinas 
obrigatórias 

 

Ementa 

 
Unidades de 
significação 

temática 
destacadas

 
 
 

FUNDAMENTOS DA 
BIBLIOGRAFIA E DA 

DOCUMENTAÇÃO 

 
Estudo de teorias, conceitos e metodologia da Bibliografia. 
Apresentação dos ramos da Bibliografia Enumerativa e 
Analítica. Aplicação de princípios, técnicas e métodos para a 
elaboração de Bibliografias. Emprego do controle bibliográfico 
por produtos e serviços bibliográficos. Estudo dos 
fundamentos da Documentação. Análise das teorias, 
metodologias, técnicas e práticas da Documentação. O livro e 
o documento.

 
Fundamentos da 
Bibliografia 
 
Fundamentos da 
Documentação 

 
 

NORMALIZAÇÃO 
DOCUMENTÁRIA 

 
Estudo e aplicação das normas de documentação. Normas 
Nacionais e Internacionais. Grupos e políticas de 
normalização.

 
 
Normalização 

 
 

TEORIA DO  
CONHECIMENTO 

 
Questões Gerais: possibilidade, origem, natureza e tipos de 
conhecimento. A questão da verdade, Respostas aos 
ceticismo. Certeza e dúvida radical. Teoria e realidade. A 
questão da objetividade. Explicação e compreensão.

 
 
Teoria do 
Conhecimento 

 
 
 
 
 

HISTÓRIA DO LIVRO 
E DAS 

BIBLIOTECAS I e II 

 
Disseminação de teorias, leis, princípios, métodos, 
metodologias e conceitos da História do Livro e das 
Bibliotecas, no âmbito da Biblioteconomia de Livros Raros, 
através de dois grandes períodos históricos: a Antigüidade e a 
Renascença, tendo como data-limite o advento da Tipografia, 
em meados do século XV. A Modernidade – tendo como 
datas-limite o advento da Tipografia, em meados do século 
XV, e o século XIX – e a Contemporaneidade – que abrange 
os fenômenos relativos ao livro, à biblioteca e à leitura nos 
séculos XX e XXI.

 
 
 
História do livro 
 
História das 
Bibliotecas 

 
INTRODUÇÃO À 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO 

 
Pressupostos teóricos e históricos da ciência da informação. 
Teoria geral dos sistemas. Teoria da comunicação. Outras 
teorias. Informação: conceitos e contextos. Fundamentos 
teóricos sobre aspectos que interferem na produção, 
comunicação e absorção da ciência, tecnologia, cultura e arte, 
no seu conceito mais amplo e em áreas específicas de 
atuação (centros de informação e cultura). A sociedade de 
informação e o processo de automação em museus, 
bibliotecas e arquivos: impactos e novas estruturas. 

 
Ciência da 
Informação 
 
Teoria da 
Comunicação 
 
Informação 
 
Sociedade da 
Informação

 
 
 
 

TEORIA E PRÁTICA 
DO SERVIÇO DE 

REFERÊNCIA 

 
 
Estudo Teórico e Prático do Serviço de Referência. 
Concepções, Origens e Desenvolvimento do Serviço de 
Referência. Processo de Referência e suas implicações 
(manual e eletrônico): Entrevista; Questão; Busca; Resposta; 
Utilização e Disseminação da Informação. Disseminação 
Seletiva da Informação (DSI). Planejamento, Organização e 
Avaliação do Serviço de Referência em Unidades de 
Informação. 

 
Serviço de 
Referência 
 
Utilização da 
Informação 
 
Disseminação da 
Informação 
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Quadro 3 – Disciplinas obrigatórias do curso de Biblioteconomia da UNIRIO, suas 

ementas e unidades de significação temática destacadas 

                                                                                                                                           (continuação) 

 
Disciplinas 
obrigatórias 

 

Ementa 

 
Unidades de 
significação 

temática 
destacadas

 
 
 

ESTUDO DE 
USUÁRIOS E DE 
COMUNIDADES 

 
Estudo de usuários: evolução histórica, objetivos e 
metodologias usadas na caracterização de usuários de 
informação para planejamento, desenvolvimento e avaliação 
de unidades de informação. Estudo e aplicação de 
abordagens tradicional e alternativa em estudos de uso e de 
usuários (sense-making, construtivismo, entre outras). Estudos 
de comunidade: fundamentos e aplicação. 

 
Estudo de 
usuários 
 
Planejamento, 
desenvolvimento 
e avaliação de 
unidades de 
informação

 
 

TEORIAS E 
PRÁTICAS 

DISCURSIVAS NA 
ESFERA 

ACADÊMICA 

 
As ciências da linguagem e a(s) teoria(s) do discurso: 
princípios e conceitos constitutivos. A esfera do discurso 
acadêmico. Organização textual de gêneros do discurso 
acadêmico. Opinião e argumentação. Coerência e tessitura do 
discurso. Coesão. Como o autor aparece nos textos 
acadêmicos II. Como os outros aparecem nesses tipos de 
textos II. Tópicos de língua padrão. Tópicos de normas 
técnicas. 

 
Teorias do 
discurso 
 
Argumentação 
 
Coerência Textual
 
 

 
 

 
 
 

ORGANIZAÇÃO DO 
CONHECIMENTO I 

 
 
 
A lógica e a classificação como processos intelectuais. A 
lógica aplicada aos sistemas de representação do 
conhecimento. Origens da classificação bibliográfica. 
Fundamentos da organização do conhecimento. Sistemas de 
organização do conhecimento e de recuperação da 
informação. Aspectos éticos da organização do conhecimento. 

 
Organização do 
conhecimento 
 
Representação do 
conhecimento 
 
Classificação 
bibliográfica 
 
Recuperação da 
informação

 
 

REPRESENTAÇÃO 
DESCRITIVA I 

 
A história dos catálogos e da catalogação. Estudo dos tipos, 
formatos e funções do catálogo. Apresentação da 
representação descritiva nos formatos manual e automatizado. 
Estudo dos princípios, dos códigos de catalogação e 
apresentação da estrutura do código de catalogação vigente. 

 
 
Catalogação 

 
 

ADMINISTRAÇÃO I 

 
Apresentação dos movimentos e teorias de administração. 
Análise e comparação dos conceitos. Elaboração de novos 
conceitos sob o enfoque moderno da administração. Aplicação 
dos conhecimentos nas tarefas administrativas empresariais. 

 
 
Administração 
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Quadro 3 – Disciplinas obrigatórias do curso de Biblioteconomia da UNIRIO, suas 

ementas e unidades de significação temática destacadas 

                                                                                                                                           (continuação) 

 
Disciplinas 
obrigatórias 

 

Ementa 

 
Unidades de 
significação 

temática 
destacadas

 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
PROCESSOS DE 

AUTOMAÇÃO 

 
 
 
 
Tecnologias de informação: equipamentos, programas para 
computador e redes de computadores. Planejamento de 
sistemas de informação na área de documentação. Processos 
e organização de dados para automação em arquivos, 
bibliotecas e museus: modelo e estrutura de dados; produção 
de bases de dados, padrões e normas nacionais e 
internacionais, características dos documentos/objetos a 
serem tratados. Fluxo e administração de documentos 
eletrônicos. Intercâmbio de dados e formatos. 

 
Tecnologia de 
informação 
 
Redes de 
computadores 
 
Sistemas de 
informação 
 
Automação em 
arquivos 
 
Base de dados 
 
Documento 
eletrônico

 
 
 
 

SISTEMAS DE 
ORGANIZAÇÃO DO 
CONHECIMENTO I 

 
Sistemas de organização do conhecimento : Classificação 
Decimal de Dewey: origem, evolução, estrutura e notação. 
Cabeçalhos de assuntos: origem, evolução, estrutura e 
determinação. Listas de cabeçalhos de assuntos: origem, 
evolução e estrutura. Catálogo alfabético de assuntos: 
conceito, finalidade e estrutura. Catálogo decisório de 
assuntos. Tabela de Cutter: estrutura e uso. Número de 
chamada. 

 
Organização do 
conhecimento 
 
CDD – 
Classificação 
Decimal de 
Dewey 
 
Cabeçalhos de 
assunto 

 
 
 

 
 
 
ORGANIZAÇÃO DO 
CONHECIMENTO II 

 
 
 
 
 
Análise e representação do conhecimento registrado. Teoria 
da indexação. Aspectos metodológicos, técnicos e gerenciais 
da indexação. Leitura, análise, condensação, representação e 
linguagens documentárias. A qualidade da indexação. 

 
Organização do 
conhecimento 
 
Análise e 
representação da 
informação 
 
Indexação da 
informação 
 
Tratamento da 
informação

 
 

REPRESENTAÇÃO 
DESCRITIVA II 

 
Detalhamento do código de catalogação vigente, partindo da 
análise e aplicação das regras gerais de descrição com foco 
na descrição de livros e folhetos, assim como os pontos de 
acesso e a construção de cabeçalhos para pessoas e 
entidades. Aborda também as regras referentes às remissivas. 

 
Processamento 
técnico da 
informação 
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Quadro 3 – Disciplinas obrigatórias do curso de Biblioteconomia da UNIRIO, suas 

ementas e unidades de significação temática destacadas 

                                                                                                                                              (conclusão) 

 
Disciplinas 
obrigatórias 

 

Ementa 

 
Unidades de 
significação 

temática 
destacadas

 
 

ORGANIZAÇÃO E 
ADMINISTRASÇÃO 
DE BIBLIOTECAS II 

 
Disseminação de teorias, leis, princípios, métodos, 
metodologias e conceitos para a gestão estratégica de 
bibliotecas em geral (materiais, eletrônicas e virtuais), 
envolvendo – nos casos específicos – planos, programas, 
projetos e ações, em vista da qualidade e da eficácia. 

 
Organização e 
administração de 
Bibliotecas 
 
Gestão da 
informação

 
 

FONTES DE 
INFORMAÇÃO 

ESPECIALIZADAS 

 
Estudo e avaliação das principais fontes gerais especializadas 
de informação e capacidade de empregá-las corretamente em 
contextos profissionais e de pesquisa considerando: histórico, 
características, funções, uso e aplicação. Análise das 
principais bases de dados nacionais e internacionais. 

 
Fontes gerais 
especializadas de 
informação 
 
Base de dados

 
ESTATÍSTICA 
APLICADA ÀS 

CIÊNCIAS 
HUMANAS E 

SOCIAIS 

 
População e amostras. Planos amostrais: levantamento e 
apuração de dados. Descrição de dados: distribuições de 
freqüências, representação gráfica, medidas de posição e 
variabilidade. Medidas de associação entre variáveis. 

 
 
Estatística 

 
 

FORMAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

DE COLEÇÕES 

 
Exame e contextualização dos fundamentos, princípios, 
políticas e técnicas para a formação e desenvolvimento de 
coleções. Explicitação dos processos de desenvolvimento de 
coleções, seleção, aquisição, desbastamento e descarte. 
Análise de normas, padrões e documentos legais de caráter 
nacional e internacional.

 
 
Formação e 
desenvolvimento 
de coleções 

 
 

MÉTODOLOGIA DA 
PESQUISA EM 

BIBLIOTECONOMIA 

 
Estudos dos principais métodos e técnicas no âmbito da 
pesquisa biblioteconômica para a elaboração de trabalhos 
acadêmicos e científicos. O estado da arte da pesquisa em 
Biblioteconomia. Leitura e prática da pesquisa. As instâncias e 
as fases da pesquisa. Elaboração de projetos de pesquisa. 

 
 
Metodologia da 
pesquisa  

 
ÉTICA 

PROFISSIONAL 

 
O perfil do bibliotecário e a sociedade contemporânea. 
Habilidades e competências, postura e atuação. Direitos e 
obrigações, ética profissional.

 
Ética profissional 

 
Fonte: A Autora, 2015. 
 

Extraímos dos conteúdos das ementas das disciplinas obrigatórias às 

principais temáticas em formato de assunto para melhor estruturar nosso confronto 

com os dados presentes nos editais. No próximo quadro apresentamos as unidades 

de identificação temáticas extraídas das disciplinas obrigatórias da ESPSP, para 

compor nossa análise. 
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Quadro 4 – Disciplinas obrigatórias do curso de Biblioteconomia da ESPSP, suas 

ementas e unidades de significação temática destacadas19 

 (continua) 

 
Disciplinas  
obrigatórias 

 

Ementa 

 
Unidades de 
significação 

temática 
destacadas

INTRODUÇÃO AO 
CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO E À 

ÉTICA 

 
Panorama sobre o curso, suas disciplinas e proposta 
didático-pedagógica. O senso comum e o conhecimento 
científico. Evolução do Pensamento científico e os critérios 
de cientificidade. Comportamento universitário. 
Comportamento ético, valores, regras e normas. 
Responsabilidade social. Organização da informação e do 
estudo. Estabelecendo um problema, método indutivo, 
método dedutivo, premissas, hipótese, objetivos. Protocolos 
de pesquisa: fases da pesquisa: levantamento, leitura 
técnica, fichamentos. Tipos de pesquisa (teórica, aplicada, de 
campo, exploratória,bibliográfica, descritiva, experimental, 
etc). A estrutura do trabalho científico. Fundamentos básicos 
de normalização de trabalhos científicos. 

 
Conhecimento 
científico 
 
Pensamento 
científico 
 
Ética 
 
Organização da 
informação 
 
Pesquisa 
 
Normalização

INTRODUÇÃO A 
PSICOLOGIA DAS 

RELAÇÕES 
HUMANAS 

 
Maturidade e autonomia. Pensamento crítico. Estrutura 
psicossocial do homem e as relações de trabalho. Relações 
entre indivíduos, grupos e instituições, no cotidiano 
profissional. Trabalho em equipe, eu e o outro, oportunidades 
de socialização. 

 
Psicologia 
 
Relações de 
trabalho 
 
Trabalho em equipe

ANÁLISE TEXTUAL 

 
Conceito de texto e contexto. O texto como situação 
comunicativa. Os tipos e os gêneros textuais. Fatores de 
textualidade envolvidos na 
construção do sentido.

 
 
Análise textual 

FUNDAMENTOS DE 
BIBLIOTECONOMIA E 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO 

 
 
 
 
 
Estudo da formação do bibliotecário nos diversos contextos 
sóciohistóricos, levando em conta os requisitos de atuação 
profissional e de inserção no Mercado de Trabalho. O 
profissional da informação: formação e legislação, entidades 
de classe, atuação e tendências de mercado. Ética 
profissional. Estudo dos conceitos fundamentais de 
Informação, Documentação e Ciência da Informação. 

Formação do 
bibliotecário 
 
Mercado de 
trabalho 
 
Profissional da 
informação 
 
Ética profissional 
 
Informação 
 
Documentação 
 
Ciência da 
Informação

                                                            
19 A disciplina Estágio supervisionado não aparece no quadro acima estruturado por caracterizar-se como uma 
disciplina prática que visa inserir o aluno no mundo do trabalho, para que aplique o conhecimento adquirido ao 
longo do curso. 
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ementas e unidades de significação temática destacadas 

(continuação) 

 
Disciplinas  
obrigatórias 

 

Ementa 

 
Unidades de 
significação 

temática 
destacadas

FUNDAMENTOS DE 
BIBLIOTECONOMIA E 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO 

 
 
 
 
 
Estudo da formação do bibliotecário nos diversos contextos 
sóciohistóricos, levando em conta os requisitos de atuação 
profissional e de inserção no Mercado de Trabalho. O 
profissional da informação: formação e legislação, entidades 
de classe, atuação e tendências de mercado. Ética 
profissional. Estudo dos conceitos fundamentais de 
Informação, Documentação e Ciência da Informação. 

 
Formação do 
bibliotecário 
 
Mercado de 
trabalho 
 
Profissional da 
informação 
 
Ética profissional 
 
Informação 
 
Documentação 
 
Ciência da 
Informação

FUNDAMENTOS DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 
Dado, informação e conhecimento. Hardware, software, 
sistemas  operacionais, redes. Internet, intranet, extranet. O 
computador e a internet como instrumento rotineiro de 
estudo, pesquisa e trabalho. Contribuição das tecnologias da 
informação para o desenvolvimento e a nova ordem da 
sociedade. O uso destas tecnologias na gestão da 
informação e nos serviços de informação. Tecnologias 
utilizadas no tratamento, transmissão e difusão da 
informação. 

 
Tecnologia da 
Informação e da 
Comunicação 
 
Sistemas de 
computadores 
 
Redes de 
computadores 
 

INTRODUÇÃO AOS 
SERVIÇOS DE 
INFORMAÇÃO 

 
Apresentação e análise dos diversos tipos de Serviços de 
Informação, como de seus usuários, recursos informacionais, 
infra-estrutura, produtos e serviços. Visitas orientadas 
presenciais e virtuais, a fim de treinar a percepção dos 
alunos na identificação e distinção de cada Serviço de 
Informação. 

 
 
Serviços de 
Informação 

LÓGICA APLICADA 

 
Introdução à Lógica, motivação e considerações gerais, 
pensamentos intuitivo e lógico. Princípios da lógica. 
Operações lógicas sobre proposições Tabelas-Verdade para 
proposição compostas. Relação de implicação e 
equivalência. Argumentos válidos. A Álgebra dos conjuntos 
com a lógica proposicional e a Álgebra de Boole. 

 
Lógica 
 
Álgebra de Boole 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
Organização e constituição das idéias do texto. Estruturação 
do texto e do parágrafo. Mecanismos léxico-gramaticais da 
produção escrita. Coesão e coerência. Retextualização. 
Características dos discursos oral e escrito. Oralidade e 
letramento. Discurso e ideologia  

 
Produção textual 
 
Coesão e coerência 
textuais 
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ementas e unidades de significação temática destacadas 

(continuação) 

 
Disciplinas  
obrigatórias 

 

Ementa 

 
Unidades de 
significação 

temática 
destacadas

INTRODUÇÃO A 
SOCIOLOGIA 

 
 
Princípios constitutivos do conhecimento sociológico: coesão, 
contradição e ação. Conceitos básicos da sociologia: 
estrutura social, interação social, estratificação social. A 
sociedade da informação e o conhecimento sociológico. O 
profissional da informação como agente de transformação 
social: ações e estudos de caso.  

 
Sociologia 
 
Sociedade da 
Informação 
 
Profissional da 
Informação 
 

 
HISTÓRIA DA 

PRODUÇÃO DOS 
REGISTROS DO 

CONHECIMENTO 
 

 
 
 
 
História da escrita. História dos sistemas de registro de 
conhecimento.  História da imprensa e do livro. História das 
Bibliotecas. Paradigmas emergentes 

 
História da escrita 
 
Sistemas de 
registro de 
conhecimento 
 
História do livro 
 
História das 
Bibliotecas 
 

NORMALIZAÇÃO 
DOCUMENTÁRIA 

 
Importância da padronização e da normalização. Principais 
sistemas internacionais de normalização. Sistema brasileiro 
de normalização: ABNT. Normalização documentária: 
principais normas: NBR 6023, NBR 14724 e NBR 10520.  
 

 
 
Normalização 

REPRESENTAÇÃO 
DESCRITIVA 

 
Regras internacionais de descrição. Formato de intercâmbio 
e transferência de registros de informação.  
 

 
Representação 
descritiva da 
informação 
 

INTRODUÇÃO A 
ADMINISTRAÇÃO 

Base conceitual sobre trabalho e as forças produtivas. 
Origens e processo de formação da gerência moderna. Visão 
diacrônica das teorias da organização. Análise do papel do 
indivíduo e das organizações nas relações de produção. 
Críticas às principais práticas administrativas. Ética como 
conjunto de valores de um grupo social.

 
Administração 
 
Ética 

INFORMAÇÃO E 
SOCIEDADE 

 
 
 
 
A Sociedade da Informação; informação e cidadania, o papel 
social das bibliotecas, a informação eletrônica; a biblioteca 
digital; a informação competitiva. 
 

 
Sociedade da 
Informação 
 
Informação 
eletrônica 
 
Biblioteca digital 
 
Informação 
competitiva 
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ementas e unidades de significação temática destacadas 

(continuação) 

 
Disciplinas  
obrigatórias 

 

Ementa 

 
Unidades de 
significação 

temática 
destacadas

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDEXAÇÃO E 
RESUMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamento, acesso e recuperação em sistema de 
informação documentário. Fluxo documentário, estrutura do 
texto, análise documentária e representação de conteúdo 
temático. Idéia, Conceito e Terminologia. Indexação: teoria, 
métodos e prática. Política de indexação. Resumo: funções, 
tipologia e metodologia de elaboração. 
 

 
Indexação 
 
Política de 
indexação 
 
Tratamento e 
acesso da 
informação 
 
Recuperação em 
sistema de  
informação 
 
Fluxo documentário 
 
Analise 
documentária 
 
Terminologia 
 
Resumos 
 

REPRESENTAÇÃO 
DESCRITIVA 

AUTOMATIZADA 

 
Redes cooperativas de catalogação automatizada com 
ênfase nos formatos de intercâmbio em contexto 
automatizado. Estudo dos critérios e mecanismos do 
AACR2R para escolha e controle normalizado dos pontos de 
acesso de registros bibliográficos. Estudo da estrutura dos 
formatos de intercâmbio bibliográfico. 
 

 
 
 
Catalogação 
automatizada 

FONTES DE 
INFORMAÇÃO E 

PESQUISA 

 
Os sistemas de comunicação científica e o fluxo de produção 
da informação. Identificação das tipologias de fontes de 
informação nos formatos impressos e eletrônicos. Pesquisa 
das Organizações como fontes de informação. Obras de 
Referência (anuários, dicionários, enciclopédias, manuais, 
etc). Literatura Cinzenta, Literatura branca. Documentos 
Primários, Secundários e Terciários. Internet como fonte de 
informação: seleção, avaliação, credibilidade, pertinência. 
Principais fontes disponíveis na internet. 
 

 
 
Fontes de 
informação 
 
Comunicação 
científica 
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(continuação) 

 
Disciplinas  
obrigatórias 

 

Ementa 

 
Unidades de 
significação 

temática 
destacadas

LINGUAGENS 
DOCUMENTÁRIAS 

PRÉ-COORDENADAS 

 
Desenvolvimento do aluno no que se refere à criação de 
competências teóricas e operacionais relacionadas às 
linguagens documentárias pré-coordenadas, especialmente, 
sobre os sistemas de classificação bibliográficos 
(Classificação Decimal de Dewey – CDD e Classificação 
Decimal Universal – CDU). Estímulo do senso crítico dos 
estudantes para que compreendam a função (e os limites) 
desses instrumentos nas práticas documentárias de 
organização e recuperação da informação. Análise do 
assunto da obra e a atribuição do número de classificação. 
Breve abordagem sobre princípios classificatórios e 
arquitetura de sites.  
 

 
Linguagens 
documentárias 
 
Sistemas de 
Classificação 
 
Organização e 
recuperação da 
informação 
 
Análise de assunto 
 

GESTÃO DE 
SERVIÇOS DE 

INFORMAÇÃO I 

 
Principais instrumentos de gestão organizacional numa 
perspectiva sistêmica. Perspectiva da gestão de pessoas no 
cenário da sociedade da informação. Visão mercadológica da 
organização e do ambiente no qual está inserida. Estrutura e 
dinâmica organizacional. Papel dos mecanismos internos de 
controle e sua influência no planejamento. Aplicabilidade das 
técnicas de gestão em um Serviço de Informação. 

 
 
Gestão de serviços 
de informação 
 
Gestão de pessoas 
 
 

ESTATÍSTICA 
APLICADA 

 
Conceitos básicos. Definição de população, amostra. Dados 
Estatísticos. Séries Estatísticas / Variável discreta e variável 
contínua. Distribuição de freqüência. Histograma. Polígono 
de freqüência, Gráfico Setorial, Ogiva de Galton. Medidas de 
Tendência Central. Medidas Separatrizes. Medidas de 
Dispersão Absoluta. Medida de Dispersão Relativa.  
 

 
 
 
Estatística 

INTRODUÇÃO A 
TEORIA DA 

COMUNICAÇÃO 

 
Contextualização da Sociedade Moderna (final do século XIX 
– XX) e o  surgimento das tecnologias de informação e 
comunicação a distância. Construção e definição dos 
conceitos de Informação e Comunicação. Estudo de três 
teorias da comunicação - Teoria matemática; Teoria da 
cultura de massa e a Teoria da recepção - na relação com as 
práticas e métodos assumidos na biblioteconomia, com a 
política brasileira e com o uso das tecnológicas: anos 40-50; 
décadas de 60 e 70; e a partir dos anos 80. 

 
Teoria da 
comunicação 
 
Tecnologias de 
informação e 
comunicação 
 
 
 

METODOLOGIA DA 
PESQUISA 
CIENTÍFICA 

APLICADA AO TCC 

 
O emprego do método na pesquisa científica: método 
dedutivo – método redutivo – método semiótico, etc. A 
escolha e delimitação do assunto de pesquisa. O problema e 
a problemática na pesquisa. Estabelecimento dos objetivos 
da pesquisa: geral e objetivos específicos. As hipóteses no 
trabalho científico. Os instrumentos de pesquisa para a coleta 
de dados: questionário, entrevista, observação, formulário. A 
análise e interpretação dos dados (elaboração de tabelas, 
gráficos, quadros). A comunicação científica e a publicação 
de resultados. 

 
 
 
 
Metodologia da 
pesquisa científica 
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Disciplinas  
obrigatórias 

 

Ementa 

 
Unidades de 
significação 

temática 
destacadas

ORGANIZAÇÃO DE 
RECURSOS 

ELETRÔNICOS 

 
Novas propostas de modelos de estruturas de registros de 
informação para o ambiente digital, com vistas à 
compreensão e crítica entre as características e funções dos 
distintos processos, instrumentos e produtos da 
representação destes recursos, que atendam a necessidade 
e facilitem o acesso dos utilizadores destes recursos. 
 

 
 
 
Organização de 
recursos eletrônicos 

LINGUAGENS 
DOCUMENTÁRIAS 

PÓS-COORDENADAS 

 
 
 
Contribuição da terminologia para elaboração de linguagens 
documentárias. Diretrizes e metodologia de construção de 
tesauros: seleção e coleta de termos, critérios e padrão de 
organização dos termos. Orientação para elaboração de LD. 
Instrumento para controle de vocabulário. Avaliação e gestão 
de linguagem documentária. Novas tendências de 
representação. temática: taxonomias, redes semânticas, 
ontologias, topic maps.  
 

 
Linguagens 
documentárias 
 
Representação 
temática da 
Informação 
 
Taxonomias 
 
Redes semânticas 
 
Ontologias

GERAÇÃO DE BASES 
DE DADOS 

 
Banco de Dados. Open archives. Metadados. Geração e 
Administração de Bases de Dados 
 

 
Base de dados 

TCC 
DESENVOLVIMENTO 

 
Discutição e adequação dos temas dos TCCs. Coordenação 
da interface entre o orientador do TCC e o grupo discente. 
Estabelecimento e gerenciamento do calendário de 
atividades para a elaboração do TCC, de acordo com as 
normas da ABNT. 
 

 

PROJETOS 
CULTURAIS 

 
Conceito de Cultura – perspectiva antropológica e 
sociológica. Cultura nos espaços urbanos e midiáticos. 
Análise e reflexão sobre a função da biblioteca e dos centros 
culturais contemporâneos. Identificação da mediação cultural 
do bibliotecário. Os reflexos sociais, históricos e culturais 
dessa específica mediação. Conceituação de ação cultural 
de bibliotecário. Etapas técnicas e teóricas de um projeto de 
ação cultural: planejamento, desenvolvimento e avaliação de 
projetos. Formas e mecanismos para captação de recursos e 
ação cultural.  
 

 
 
Projetos culturais 
 
Mediação cultural 
do bibliotecário 
 
Ação cultural de 
bibliotecário 
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Disciplinas  
obrigatórias 

 

Ementa 

 
Unidades de 
significação 

temática 
destacadas

GESTÃO DE 
ESTOQUES 

INFORMACIONAIS 

 
Busca dotar o aluno de instrumental e competências para 
afrontar o problema de estabelecer critérios e métodos de 
trabalho para a formação e o desenvolvimento de coleções 
em Serviços de Informação de todo tipo. Aborda questões 
relativas ao estudo do usuário, o planejamento de uma 
política de desenvolvimento de coleções, os processos de 
seleção e aquisição nas suas mais variadas formas e 
envolvendo desde documentos físicos e digitais, as 
tendências de cooperação e consórcios e a avaliação 
sistemática do uso e idade das coleções.  
 

 
Estudo do usuário 
 
Desenvolvimento de 
coleções 
 
Seleção e aquisição 
de documentos 
 

SERVIÇOS DE 
REFERÊNCIA E 
INFORMAÇÃO 

 
 
 
 
 
O serviço de referência e informação: origens, conceito, 
evolução, processos e tendências. O profissional da 
informação e a relação com os usuários/clientes. O processo 
de referência. Produtos e serviços de informação: serviços de 
alerta, DSI, tutoriais, visitas, treinamentos. Serviço de 
Referência Tradicional x Virtual. Qualidade no Serviço de 
Referência e Informação. Avaliação de serviços. Design de 
sistemas centrados no usuário. Elaboração de estudos de 
usuários.  
 

 
Serviço de 
referência e 
informação 
 
Produtos e serviços 
de informação 
 
Serviço de 
Referência 
Tradicional x Virtual 
 
Avaliação de 
serviço 
 
Estudos de 
usuários. 
 

AUTOMAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
INFORMAÇÃO 

 
Aquisição de aplicações de TI. Software livre. Principais 
aplicativos de gestão de sistemas e serviços de informação. 
Métodos e ferramentas para desenvolvimento de sistemas de 
informação. Terceirização e provedores de serviços. Escolha 
de fornecedor e software: estudos de casos.  
 

 
 
Gestão de sistemas 
e serviços de 
informação 

INTRODUÇÃO A 
ORGANIZAÇÃO DE 

ARQUIVOS 

 
Arquivo: conceitos, história, normas, teoria das três idades. 
Arquivo x instituição. Documento: formato, espécie, gênero, 
tipologia, suporte. Organização dos Arquivos: recursos 
humanos. Plano de destinação x 40 tabela de temporalidade 
x classificação. Descrição arquivística. Métodos e rotinas de 
arquivamento. Recuperação da Informação. Documentos 
Digitais.  
 

 
Arquivo: 
organização 
 
Tipologia 
documental 

GESTÃO DE 
SERVIÇOS DE 

INFORMAÇÃO II 

 
Sistema Bibliotecário. Funções Administrativas. Formas 
gerenciais. Organização administrativa. Análise dos recursos. 
Instrumentos de controle. Planejamento físico.

 
Serviços de 
informação 
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Disciplinas  
obrigatórias 

 

Ementa 

 
Unidades de 
significação 

temática 
destacadas

TCC 
DESENVOLVIMENTO 

II 

 
Acompanhamento e desenvolvimento dos alunos em todas 
as etapas do trabalho e necessidades de aprendizado e 
organização. Dar conhecimento das diretrizes básicas para 
elaboração do trabalho; dos procedimentos, dos 
cronogramas e do formato de apresentação do TCC.  
 

 

MEDIAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO, DA 

LEITURA E DO 
APRENDIZADO 

 
 
Inclusão e coesão social. Princípios de mediação. 
Atendimento a portadores de necessidades especiais. 
Promoção da leitura e do aprendizado. Parcerias. O papel 
social da biblioteca. Biblioteca e cidadania. Desenvolvimento 
de competências informacionais.  
 

 
Mediação da 
informação 
 
Competência 
informacional 
 
Acessibilidade

BIBLIOTECAS 
VIRTUAIS E 

REPOSITÓRIOS 
INSTITUCIONAIS 

 
 
A Internet e a WWW. Bibliotecas Virtuais e Digitais e os 
Repositórios Institucionais: Conceitos e aplicações. 
Softwares para implantação de Repositórios Institucionais. 
Questões econômicas e legais. Gerenciamento de acesso e 
Segurança. Interfaces e Usabilidade. 
 

 
 
Biblioteca virtual e 
digital 
 
Repositório 
institucional 

TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO 

 
 
 
 
As novas tecnologias de comunicação: conceituação e 
aplicação. A Sociedade da Informação e do Conhecimento. O 
compartilhamento da informação e seu impacto nas relações 
sociais. Tecnologias Sociais (Blogs.e Wikis). A colaboração, 
a criação do conhecimento e o aprendizado.  
 

 
Tecnologias de 
comunicação 
 
Sociedade da 
informação 
 
Sociedade do 
conhecimento 
 
Tecnologias sociais 
(redes sociais)

INTRODUÇÃO A 
PRESERVAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE 
ACERVOS 

 
Preservação e Conservação, incluindo digital. 
Desenvolvimento de políticas de preservação documental e 
informacional. Preservação, Conservação, Restauração de 
documentos. Administração de plano de conservação. 
Condições ambientais. Armazenamento. Rotinas de 
Conservação. Diagnóstico.  
 

 
 
Preservação e 
conservação de 
acervos 
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Disciplinas  
obrigatórias 

 

Ementa 

 
Unidades de 
significação 

temática 
destacadas

TÓPICOS 
AVANÇADOS EM 

GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO E DO 

CONHECIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aulas temáticas sobre: gestão da qualidade, gestão do 
conhecimento, gestão de pessoas, consultoria em Ciência da 
Informação, marketing em Serviços de Informação, 
comunicação empresarial, empreendedorismo, relações 
públicas e outros temas da atualidade. 
 

 
Gestão da 
qualidade 
 
Gestão do 
conhecimento 
 
Gestão de pessoas 
 
Consultoria em 
Ciência da 
Informação 
 
Marketing 
 
Comunicação 
empresarial 
Empreendedorismo 
 
Relações públicas 

 
INGLÊS 

INSTRUMENTAL 
 
 
 

 
Reconhecimento e aplicação das habilidades de leitura e 
interpretação textual com e sem uso de dicionário. 
Conhecimento da tipologia textual. Identificação e uso de 
funções lingüístico-estruturais. Informações básicas de 
estrutura gramatical do Inglês com estudo e compreensão de 
textos da área de Biblioteconomia. 
 

 
Língua inglesa 

 
Fonte: A Autora, 2015. 
 

A partir da identificação das unidades de significação temáticas dos currículos 

aqui estudados, no próximo capítulo damos prosseguimento a análise proposta por 

esta pesquisa, buscando entender um pouco mais as propostas curriculares 

contemporâneas dos cursos de Biblioteconomia. Retratamos, também, o perfil do 

bibliotecário visto sob a ótica dos editais de concurso, respectivamente no Rio de 

Janeiro e São Paulo. Através da análise das disciplinas básicas, buscamos 

identificar nos currículos se existe ou não uma preocupação com a formação de 

profissionais aptos a assumirem seus papéis de agentes de informação e 

consequentemente, aptos a responderem as demandas do mundo do trabalho.  
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7 CENTRO DE CÁLCULO X PERIFERIA: APROXIMAÇÕES E 

DISTANCIAMENTOS 

 

O critério para análise dos dados (informações extraídas e/ou observadas nos 

currículos e editais) baseou-se principalmente nas contribuições teórico-

metodológicas de Bruno Latour sobre centros de cálculo e periferia para o campo da 

Ciência da Informação. Buscamos compreender e fomentar um debate sobre a 

existência ou não de uma relação simétrica entre a formação do bibliotecário e o 

mundo do trabalho, e, assim, promover uma discussão sobre as relações 

interdisciplinares motivadas por este cruzamento de informações. 

A contabilização das informações aqui trabalhadas procurou combinar o 

aspecto quantitativo (ocorrência) ao aspecto qualitativo (significação) das unidades 

destacadas em comparação com os conteúdos exigidos para o cargo presente nos 

editais analisados.  

A partir da identificação dos conteúdos solicitados para o cargo versus a 

identificação das unidades de significação, temática extraídas das ementas que 

aparecem nos currículos, buscamos verificar o que isto pode determinar em termos 

de compreensão do artefato informação e suas diversas possibilidades nos 

contextos e formatos informacionais para atuação do bibliotecário no mundo do 

trabalho.  

Cada um dos editais foi trabalhado separadamente em confronto com cada 

uma das escolas de Biblioteconomia selecionadas para o estudo. Com isto, 

buscamos verificar as diferentes formações propostas pelas escolas do Rio de 

Janeiro e São Paulo e demandas profissionais solicitadas pelos segmentos do 

mundo do trabalho em estudo.  

Utilizamos as seguintes categorias de classificação para a análise:  

 Temática identificada: conteúdo requisitado nos editais analisados e 

identificados explicitamente no conteúdo das disciplinas; 

 Temática não identificada: conteúdo requisitado nos editais analisados e 

não identificados explicitamente no conteúdo das disciplinas obrigatórias; 

 Temática não obrigatória: conteúdo requisitado nos editais analisados e 

não identificados em disciplinas obrigatórias. Localizado apenas em 

disciplinas optativas; 
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 Temática aproximada: conteúdo requisitado nos editais analisados, cuja 

temática encontra-se de forma aproximada em disciplinas (obrigatórias 

e/ou optativas). 

 

7.1 O EDITAL DO BNDES VERSUS CURRÍCULO DA UNIRIO 

 

No quadro a seguir transcrevemos os conhecimentos exigidos para o cargo 

de Bibliotecário extraídos dos editais dos anos de 2008, 2009 e 201220 do BNDES e 

sua identificação com as unidades temáticas extraídas dos currículos do Rio de 

Janeiro (UNIRIO). 

 

          Quadro 5 – Demandas informacionais exigidas para o cargo e Biblioteconomia 

nos editais do BNDES versus unidades de significação temáticas dos cursos de 

Biblioteconomia da UNIRIO e da ESPSP 

                                                                                                                                            (continua) 

Conhecimento exigido para o cargo (BNDES) 

 
Unidades de significação temática 

destacadas (UNIRIO) 
 

Planejamento em serviços de informação
 

Temática não identificada 

Gestão do conhecimento21 
 

Temática não obrigatória 

Inteligência organizacional 
 

Temática não identificada 

Administração de serviços de informação Temática não identificada 
 

Tecnologias e serviços de informação Temática aproximada 
 

Redes e sistemas de informação 
 

Temática identificada 

Biblioteca eletrônica (virtual e digital) 
 

Temática aproximada 

Gerenciamento da informação em ambientes web Temática identificada 
 

Documentos digitais 
 

Temática identificada 

Gerenciamento e manutenção de base de dados Temática identificada 
 

Taxonomias 
 

Temática não identificada 

Marketing em unidades de informação Temática não obrigatória 
 

                                                            
20 Editas elaborados após as implementação das reformas curriculares propostas pela DCN. 
21 Se considerarmos o conteúdo Gestão da Informação similar à Gestão do conhecimento, a temática apresenta-
se na disciplina “Organização e Administração de Bibliotecas III”. Caso contrário não foi identificada nas 
disciplinas obrigatórias tendo como fonte suas ementas. 
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Quadro 5 – Demandas informacionais exigidas para o cargo e Biblioteconomia nos 

editais do BNDES versus unidades de significação temáticas dos cursos de 

Biblioteconomia da UNIRIO e da ESPSP 

                                                                                                                                        (conclusão) 

Conhecimento exigido para o cargo (BNDES) 

 
Unidades de significação temática 

destacadas (UNIRIO) 
 

 
Qualidade em unidades de informação 

 
Temática não identificada 

Indexação 
 

Temática identificada 

Normalização 
 

Temática identificada 

Catalogação Temática identificada 
 

Classificação 
 

Temática identificada 

Formação, desenvolvimento e avaliação de coleções 
 

Temática identificada 

Estudo de usuários 
 

Temática identificada 

Disseminação seletiva da informação 
 

Temática identificada 

Serviço de referência virtual e presencial 
 

Temática identificada 

Direitos autorais 
 

Temática não obrigatória 

Profissional bibliotecário 
 

Temática identificada 

Ética profissional 
 

Temática identificada 

Competências informacionais 
 

Temática identificada 

Fontes de informação 
 

Temática identificada 

Língua Portuguesa Temática identificada 
 

Língua Estrangeira22 Temática não obrigatória 
 

   
  Fonte: A Autora, 2015. 
 

O cruzamento de informações entre o edital do BNDES e as disciplinas 

obrigatórias para o curso de Biblioteconomia da UNIRIO23 proporcionou a seguinte 

interpretação:  

A maioria das disciplinas obrigatórias do curso da UNIRIO corresponde às 

demandas do mundo do trabalho exigidas por este segmento, embora tenha alguns 

aspectos que ainda devam ser colocados nas ementas das disciplinas de forma 

                                                            
22 O candidato deverá optar pelo idioma (Espanhol ou Inglês). Caso não haja especificação correta do idioma, 
fica estabelecido que o candidato fará a prova de Inglês; 
23 Foi considerada para a análise a última reformulação curricular: projeto pedagógico de 2010. 
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explícita. Esta análise permitiu-nos identificar apenas os conteúdos curriculares que 

estavam explícitos nas ementas. Os conteúdos implícitos não foram possíveis de ser 

identificados com a abordagem metodológica utilizada. 

Com base na classificação anteriormente descrita, vimos que o assunto 

“serviços de informação”, quer seja no âmbito do planejamento, quer seja no âmbito 

da administração, não foi localizado nem nas disciplinas obrigatórias, nem nas 

disciplinas optativas do curso da UNIRIO. Por considerarmos a importância do 

entendimento e aplicação do referido conceito para a atuação do bibliotecário em 

qualquer contexto informacional, trouxemos a definição de Muller (1989, p. 69) sobre 

serviço de informação e sua amplitude para área de informação:  

  

O entendimento correto e atual de serviço de informação, no entanto, não 
se esgota em serviços bibliotecários. Devemos considerar que 
necessidades de informação não se restringem a formatos de apresentação 
ou de suporte, nem tão pouco a instituições físicas onde os serviços são 
prestados. São várias as profissões cujas responsabilidades são 
semelhantes, isto é, semelhantes no sentido de que a característica comum 
é a preocupação com a satisfação de necessidades individuais de 
informação, necessidades expressas ou percebidas na comunidade. Isto 
leva a concluir que associação entre essas profissões, tais como por 
exemplo, bibliotecários, arquivistas, informatas e outros profissionais 
dedicados à disseminação de informação, seria extremamente vantajosa 
para a sociedade. 

 

Dando prosseguimento a análise, vimos que a temática “Gestão do 

conhecimento” não se apresenta como disciplina obrigatória. Tal conteúdo foi 

localizado como disciplina optativa. Devido considerar a importância do domínio 

deste assunto para a atuação profissional do bibliotecário no cenário do trabalho, 

destacamos a definição trazida por Marchiori (2002, p.77) 

 

O gestor da informação vai mapear os pontos de uso de informação, 
identificando as necessidades e requisitos indicados/negociados junto a 
seus clientes. Segue-se o processo de coleta e avaliação de qualidade da 
informação solicitada, seu recebimento, possível armazenamento e as 
etapas de distribuição e uso. Além disso, o profissional deve implementar 
uma estratégia de acompanhamento de resultados, como parte de sua 
atuação integrada às equipes de trabalho da empresa/instituição, pois estas 
estarão estimulando, cada vez mais, a criação de equipes especializadas 
em informação. Estes grupos de pessoas são aqueles que agregam valor à 
informação. São profissionais que interpretam, analisam e sintetizam os 
conteúdos dos dados colocados à disposição na empresa/instituição e/ou 
coletados de maneira meticulosa e consistente nos ambientes interno e 
externo. Tais equipes reúnem profissionais de áreas técnicas e gerenciais, 
cuja sinergia é orientada para o desempenho do "negócio". Neste grupo, as 
relações interpessoais e atributos de liderança, aliados ao conhecimento de 
fontes e acesso a tecnologias, indicam o cenário para o uso "inteligente" da 
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informação e da criação de ambientes favoráveis ao compartilhamento e 
uso efetivo do conhecimento. 
 

A ausência de tais disciplinas no elenco das disciplinas obrigatórias deixa 

uma lacuna na formação profissional, parecendo que as necessidades do contexto 

social e as oportunidades contemporâneas do mundo do trabalho estão sendo 

desconsideradas. De acordo com o PP do curso, as disciplinas optativas se 

apresentam de livre escolha pelo aluno, permitindo que ele próprio seja sujeito do 

processo ensino/aprendizagem , podendo assim se aprofundar em áreas específicas 

de seu interesse. Portanto, caso não tenha a oportunidade de cursar as disciplinas 

anteriormente mencionadas, o aluno estará deixando de ter em sua formação um 

conteúdo valioso para inserção e aplicação no mundo do trabalho. 

 A temática “inteligência organizacional” não aparece, nem como disciplina 

obrigatória, nem como optativa. Esse conceito é oriundo da área de Administração e 

como tal é definido por McMaster (1996) como sendo a capacidade de uma 

corporação, como um todo, de reunir informação, inovar, criar conhecimento e atuar 

efetivamente baseado no conhecimento que ela gerou. Ao introduzir esse  tipo de 

conhecimento no edital dos seus concursos, o BNDES sinaliza o quão importante é 

para a área de informação o entendimento sobre as possibilidades que esse artefato  

pode assumir. Esta informação gerada pelo próprio lócus de trabalho, Latour chama 

de oligópticos, e estes podem, em determinado momento, influenciar os conteúdos 

aplicados nos currículos acadêmicos 

A aplicação desse conteúdo na área de informação se dá num contexto onde 

a informação possui caráter de valor competitivo. No caso em questão, o BNDES 

possui ramificações que necessitam de profissionais de informação que possam 

tratar e recuperar informações de valor agregado, para que, trabalhada dentro das 

esferas administrativas da empresa, possa se transformar em inteligência 

competitiva. 

A demanda de conteúdo para “Tecnologias e serviços de informação” pôde 

ser identificada na disciplina obrigatória “Tecnologia da informação e processo de 

automação” na condição de temática aproximada. A ementa desta disciplina trabalha 

mais profundamente com o aspecto da tecnologia de informação. Seu foco não está 

no conteúdo e tipologias de um serviço de informação. Dessa maneira, reforça o 

entendimento anterior sobre a ausência da temática “serviço de informação” 
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enquanto disciplina obrigatória e seus possíveis efeitos colaterais na ação 

profissional do bibliotecário. 

A realidade do contexto virtual e digital dos documentos é cada vez mais 

presente na sociedade e principalmente na realidade contemporânea do mundo do 

trabalho. Portanto, saber discernir entre o conceito e apresentação de uma biblioteca 

virtual e uma biblioteca digital é requisito básico para o bibliotecário. Ainda que não 

trabalhe com esse tipo de tecnologia, o bibliotecário deve saber identificá-la 

conceitualmente para ter a compreensão dos novos contextos sociais em que a 

profissão está inserida. Desse modo, vimos que a temática “Biblioteca eletrônica: 

virtual e digital” demandada pelo edital do BNDES não está comtemplada como 

disciplina obrigatória no currículo em questão. O que mais se aproxima desta 

temática é uma disciplina optativa chamada “Biblioteconomia Digital”, que, por sua 

vez é classificada como optativa. Retomando a discussão sobre o caráter “livre” das 

disciplinas optativas, entendemos que determinadas questões, não tão atuais, mas 

de importância singular para uma inserção positiva do bibliotecário no campo de 

atuação profissional, não deva ser considerada como “livre escolha”. Há conteúdos 

que serão sempre  fundamentais para a formação multirreferencial do bibliotecário.  

A temática “taxonomia” não aparece em nenhuma das tipologias de 

disciplinas aqui classificadas (obrigatórias e/ou optativas). Dessa forma, de acordo 

com a metodologia de analise estabelecida por este estudo, podemos inferir que o 

aluno não é apresentado a esta forma de organização da informação durante a sua 

formação. A importância desta temática para a área de informação é evidenciada 

por Campos e Gomes (2008, p. 1) ao afirmarem que: 

 

No âmbito da Ciência da Informação as taxonomias podem ser comparadas 
a estruturas classificatórias como as Tabelas de Classificação, que têm 
como objetivo reunir documentos de forma lógica e classificada. 
Atualmente, as taxonomias reúnem todo tipo de documento digital e 
permitem, diferentemente das estratégias de busca, um acesso imediato à 
informação. Ao contrário das Tabelas, que oferecem um endereço (notação) 
que localiza os documentos nas estantes, a taxonomia prescinde de 
notação.  

 

A aplicação do conceito de Marketing em unidades de informação é 

considerado uma temática optativa. Esse conceito no currículo do curso da UNIRIO 

é apresentado sob a forma de disciplina optativa denominada “Marketing em 

Biblioteconomia”. A transposição deste conceito, é oriundo da área de Comunicação,  
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é antigo, contudo  cada vez mais se torna recorrente e transformador das atividades 

voltadas para a recuperação e disseminação da informação. Por esse motivo, 

estranhamos ter sido considerada uma temática optativa e não obrigatória. No nosso 

entendimento, isso deixa uma possível lacuna na formação do bibliotecário, pois 

segundo Ottoni (1995, p.1): 

 

O marketing em unidades de informação pode ser entendido como uma 
filosofia de gestão administrativa na qual todos os esforços convergem em 
promover, com a máxima eficiência possível, a satisfação de quem precisa 
e de quem utiliza produtos e serviços de informação. É o ato de intercâmbio 
de bens e satisfação de necessidades.  

 

Estudos que discutem a qualidade aplicada a unidades e a serviços de 

informação vem sendo cada vez mais utilizados e exigidos como requisitos para o 

tratamento e recuperação da informação. Além disso, recuperar informação de 

qualidade é um entendimento que deve ser discutido repetidamente em sala de aula, 

a fim de fomentar uma formação crítica do bibliotecário e capacitá-lo para sua 

atuação no mundo do trabalho. Nesse sentido, vimos que a demanda de conteúdo 

“qualidade em unidades de informação” solicitada pelo edital do BNDES não foi 

identificada, nem como disciplina obrigatória, nem como disciplina optativa.  

Cada vez mais questões que envolvem “direitos autorais” vêm sendo 

solicitadas e discutidas, tanto para quem usa a informação, quanto para o 

profissional que trabalha com ela. No edital do BNDES esta temática apresenta-se 

como conteúdo solicitado para atuação no cargo. Mas no currículo do curso aqui 

analisado esta disciplina é classificada como disciplina optativa, o que permite que 

tal assunto seja estudado ou não pelo futuro profissional da informação. No nosso 

entendimento, uma disciplina que aborde este assunto e todas as variações e 

novidades que envolvem o conceito deveria figurar como disciplina obrigatória. 

Outro ponto observado e importante de ser destacado é quanto à disciplina de 

língua estrangeira. No currículo em questão ela aparece como disciplina optativa, e 

ao compará-la com o edital proposto confirmamos sua importância no campo de 

trabalho para o bibliotecário, uma vez que uma língua estrangeira é importante na 

formação de qualquer profissional e o bibliotecário é muito cobrado nesse sentido. 

Transformamos os dados analisados em formato de gráfico para termos uma 

dimensão visual da presença dos conteúdos presentes nas disciplinas (centros de 
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cálculo) demandados pelo mundo do trabalho (periferia) em relação à comparação 

proposta pela pesquisa.  

 

Gráfico 1 – UNIRIO x BNDES 

 
 

                        Fonte: A Autora, 2015. 
 

O gráfico 1 mostra que 61% das temáticas solicitadas nos editais de 

concursos do BNDES estão contidas nas disciplinas obrigatórias do curso da 

UNIRIO. O que reflete um acompanhamento e trocas significativas entre a academia 

e o mundo do trabalho. 

No que se refere às aproximações e distanciamentos entre o centro de 

cálculo (currículo da UNIRIO) e a periferia (edital BNDES), apesar das lacunas 

identificadas, o gráfico 1 revela que eles mais se aproximam do que se distanciam. 

No que tange aos distanciamentos entendemos que é necessário uma revisão 

curricular que promova reflexões sobre as temáticas aqui apontadas como não 

obrigatórias, visando sua inserção no currículo como disciplinas obrigatórias. Vimos 

que 14% destas temáticas apresentam-se como optativas, o que leva a uma 

volatilidade dos conteúdos discutidos na formação do bibliotecário. Ao propor a 

inserção de tais conteúdos no currículo, tão pertinentes e atuais para a formação 

desse profissional e sua atuação no mundo do trabalho, buscamos, na verdade, uma 

formação não fragmentada de acordo com as propostas de Ardoíno (1998) e Latour 

(2000), autores que nos amparam teoricamente na discussão sobre a formação do 

bibliotecário e o mundo do trabalho. 

61%18%

14%
7%

Temática identificada

Temática não identificada

Temática não obrigatória

Temática aproximada
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As temáticas - “serviços de informação”, “taxonomias” e “qualidades em 

unidades de informação” - identificadas por este estudo como temáticas não 

explícitas, no nosso entendimento, deveriam ser explicitadas no currículo do curso, 

pois revestem-se de suma importância para a atuação do bibliotecário em qualquer 

segmento do mundo do trabalho. Especial atenção deve também ser dedicada para 

as disciplinas que envolvem os conteúdos classificados como temáticas não 

obrigatórias, tais como: Gestão do Conhecimento, Marketing em Unidades de 

Informação e Direitos Autorais, pelos motivos anteriormente expostos. 

O que podemos depreender da análise efetuada é que a formação proposta 

pela UNIRIO apresenta lacunas básicas, cujos conteúdos são imprescindíveis para a 

formação do bibliotecário. Nossa sugestão é que, caso tais conteúdos estejam 

implícitos em algumas disciplinas, sejam apresentados de forma que possam ser 

identificados em primeiro plano. 

 

7.2 O EDITAL DO BNDES VERSUS CURRÍCULO DA FESPSP 

 

O currículo da Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação 

(FabCi), da FESPSP, apresenta uma característica bastante particular: não oferece  

disciplinas optativas pré-determinadas. A partir da leitura do projeto pedagógico da 

FabCi foi possível perceber que o que mais se aproxima das disciplinas optativas 

são as atividades complementares. De acordo com a definição deste documento: 

 

O curso oferece também disciplinas complementares, de caráter não 
obrigatório, com o objetivo de ampliar e complementar a formação curricular 
dos alunos. As disciplinas complementares cursadas pelos alunos serão 
consignadas ao histórico escolar, com a respectiva carga horária. A carga 
horária mínima de uma disciplina complementar deve ser de 36 horas e a 
máxima de 82 horas. As disciplinas complementares oferecidas aos alunos 
de graduação da FaBCI são oferecidas na modalidade “cursos de 
extensão”, que compõem o Programa de Cursos de Aprimoramento 
Acadêmico e Profissional”. (FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E 
POLÍTICA DE SÃO PAULO, 2012, p. 44). 

 

No quadro a seguir transcrevemos os conhecimentos exigidos para o cargo 

de Bibliotecário extraídos dos editais dos anos de 2008, 2009 e 201224 do BNDES e 

sua identificação com as unidades temáticas extraídas do currículo de São Paulo 

(FESPSP). 

                                                            
24 Editas elaborados após a implementação das reformas curriculares propostas pela DCN. 
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Quadro 6 - Demandas informacionais exigidas para o cargo e Biblioteconomia nos 

editais do BNDES versus unidades de significação temáticas do curso de 

Biblioteconomia da FESPSP 

                                                                                                                (continua) 

                                                            
25 Se considerarmos o conteúdo Gestão da Informação similar à Gestão do conhecimento, a temática apresenta-
se na disciplina “Organização e Administração de Bibliotecas III”. Caso contrário não foi identificada nas 
disciplinas obrigatórias tendo como fonte suas ementas. 

Conhecimento exigido para o cargo (BNDES) 

 
Unidades de significação temática 

destacadas (ESPSP) 
 

Planejamento em serviços de informação
 

Temática identificada 

Gestão do conhecimento25 
 

Temática identificada 

Inteligência organizacional 
 

Temática não identificada 

Administração de serviços de informação
 

Temática identificada 

Tecnologias e serviços de informação 
 

Temática identificada 

Redes e sistemas de informação 
 

Temática identificada 

Biblioteca eletrônica (virtual e digital) 
 

Temática identificada 

Gerenciamento da informação em ambientes web 
 

Temática identificada 

Documentos digitais 
 

Temática identificada 

Gerenciamento e manutenção de base de dados 
 

Temática identificada 

Taxonomias 
 

Temática identificada 

Marketing em unidades de informação 
 

Temática identificada 

Qualidade em unidades de informação 
 

Temática identificada 

Indexação 
 

Temática identificada 

Normalização 
 

Temática identificada 

Catalogação 
 

Temática identificada 

Classificação 
 

Temática identificada 

Formação, desenvolvimento e avaliação de coleções 
 

Temática identificada 

Estudo de usuários 
 

Temática identificada 

Disseminação seletiva da informação 
 

Temática identificada 

Serviço de referência virtual e presencial 
 

Temática identificada 

Direitos autorais 
 

Temática não identificada 

Profissional bibliotecário 
 

Temática identificada 

Ética profissional Temática identificada 
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Quadro 6 - Demandas informacionais exigidas para o cargo e Biblioteconomia nos 

editais do BNDES versus unidades de significação temáticas do curso de 

Biblioteconomia da FESPSP 

                                                                                                                (conclusão) 

     
     Fonte: A Autora, 2015. 
	

O cruzamento de informações entre o edital do BNDES e as disciplinas 

obrigatórias para a FabCi da ESPSP26 proporcionou a seguinte interpretação:  

A maioria das disciplinas do curso da FESPSP corresponde às demandas do 

mundo do trabalho exigidas por este segmento, embora tenha alguns aspectos que 

ainda devam ser colocados nas ementas das disciplinas de forma explícita. Esta 

análise permitiu-nos identificar apenas os conteúdos curriculares que estavam 

explícitos nas ementas. Os conteúdos implícitos não seriam possíveis de serem 

identificados com a abordagem metodológica utilizada. Apenas dois tópicos sobre 

conhecimento exigido para o cargo não foram localizados de forma direta no 

currículo analisado. São eles: Inteligência Organizacional e Direitos Autorais. 

Similar ao currículo da UNIRIO, a disciplina “Inteligência Organizacional” 

também não se apresenta como disciplina obrigatória no currículo da FESPSP. 

Como não há disciplinas optativas pré-estabelecidas, o que identificamos como mais 

próximo desta temática são as disciplinas dispostas no “Eixo Organizacional e 

Gerencial” cujo propósito é fornecer conteúdo que capacite o aluno na gestão de 

sistemas de informação, na compreensão da construção de competências 

organizacionais e gerenciais, essenciais às atividades próprias do bibliotecário. As 

disciplinas que constituem esse eixo são: Gestão de Serviços de Informação I, 

Gestão de Serviços de Informação II, Introdução a Administração e Tópicos 

Avançados em Gestão da Informação e do Conhecimento. 

                                                            
26 Foi considerada para a análise a última reformulação curricular: projeto pedagógico de 2012. 

Conhecimento exigido para o cargo (BNDES) 

 
Unidades de significação temática 

destacadas (FESPSP) 
 

Competências informacionais 
 

Temática identificada 

Fontes de informação 
 

Temática identificada 

Língua portuguesa Temática identificada 
 

Língua estrangeira Temática identificada 
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Mais uma vez a temática “Direitos Autorais” não figura como disciplina 

obrigatória no currículo do curso em questão. Essa constatação causa-nos surpresa, 

uma vez que essa temática é muito debatida na atualidade, inclusive em nível 

internacional. Conforme já ressaltamos no transcorrer desta análise (p. 85), essa 

temática é importante tanto para quem usa a informação, como para quem trabalha 

com esse artefato. Por isso, no nosso entendimento, os currículos dos cursos de 

biblioteconomia deveriam contemplar esse tema. Talvez esse assunto seja 

contemplado em outras disciplinas, inserido nas unidades que as compõem.  

O currículo da FESPSP preenche de maneira mais assertiva as demandas 

oriundas do mundo do trabalho, apresentadas pelo BNDES. No que se refere às 

aproximações e distanciamentos entre o centro de cálculo (currículo da FESPSP) e 

a periferia (edital BNDES) percebemos que eles mais se aproximam do que se 

distanciam. Com relação aos distanciamentos entendemos que é necessário uma 

revisão curricular que promova adaptações ou complementações das ementas 

curriculares estabelecidas pelo curso.  

Para melhor visualizarmos a presença dos conteúdos presentes nas 

disciplinas (centros de cálculo) demandados pelo mundo do trabalho (periferia), 

transformamos os dados acima analisados em formato de gráfico.   

 

Gráfico 2 – FESPSP x BNDES 

 
 
                         Fonte: A Autora, 2015. 
 

O fato do currículo da FESPSP não apresentar disciplinas optativas não o 

torna distante da periferia. A representatividade dos conteúdos abordados nas 

disciplinas obrigatórias, em comparação com a periferia, demonstra a atualidade e 

93%

7%

Temática identificada

Temática não identificada
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reversibilidade entre os pólos em um lócus de informação proposto pela TAR de 

Latour, além de evidenciar uma formação atenta a discussões que priorizem uma 

formação multirreferencial para o bibliotecário.  

Apenas 7% das temáticas solicitadas pelo mundo do trabalho em questão 

(BNDES) não foram identificadas no currículo da FESPSP. Tal constatação reforça o 

entendimento acima exposto, embora seja necessário suprir as lacunas existentes. 

No que tange a ausência dos conteúdos apontados, entendemos  que estes devem 

ser apresentados de forma que possam ser identificadas em primeiro plano. 

 Mais uma vez ressaltamos a importância de se trabalhar os conteúdos sobre 

“Inteligência Organizacional” e “Direitos Autorais”, identificadas por este estudo 

como temáticas não explícitas na formação do bibliotecário. Consideramos que o 

conhecimento dessas temáticas é condição essencial para a atuação do bibliotecário 

em qualquer segmento do mundo do trabalho, e particularmente para o segmento 

aqui contemplado (BNDES). 

 

 

7.3 O EDITAL DA PETROBRAS VERSUS CURRÍCULO DA FESPSP 

 

No quadro a seguir transcrevemos os conhecimentos exigidos para o cargo 

de Bibliotecário extraídos dos editais dos anos de 2006 e 201227 da PETROBRAS e 

sua identificação com as unidades temáticas extraídas do currículo de São Paulo 

(FESPSP). 

 

Quadro 7 - Demandas informacionais exigidas para o cargo e Biblioteconomia nos 

editais da PETROBRAS versus unidades de significação temáticas do curso de 

Biblioteconomia da FESPSP 

                                                                                                                                            (continua) 

                                                            
27 Editas elaborados após a implementação das reformas curriculares propostas pela DCN. 

Conhecimento exigido para o cargo 
(PETROBRAS) 

 
Unidades de significação temática destacadas 

(FESPSP) 
 

Teoria da informação Temática não identificada 
 

Fontes de informação gerais e especializada Temática identificada 
 



96 

 

Quadro 7 - Demandas informacionais exigidas para o cargo e Biblioteconomia nos 

editais da PETROBRAS versus unidades de significação temáticas do curso de 

Biblioteconomia da FESPSP 

                                                                                                                                            (conclusão) 

 
  Fonte: A Autora, 2015. 
 

Conhecimento exigido para o cargo 
(PETROBRAS) 

 
Unidades de significação temática destacadas 

(FESPSP) 
 

Organização e administração de centros de 
informação 

 

Temática identificada 

Automação 
 

Temática identificada 

Tecnologia e suporte de informação Temática identificada 
Planejamento e manutenção de banco de dados 

 
Temática identificada 

Formação e desenvolvimento de coleções 
 

Temática identificada 

Tratamento e recuperação da informação 
 

Temática identificada 

Catalogação 
 

Temática identificada 

Classificação 
 

Temática identificada 

Indexação 
 

Temática identificada 

Recuperação da informação 
 

Temática identificada 

Taxonomias 
 

Temática identificada 

Estatística 
 

Temática identificada 

Gestão do conhecimento 
 

Temática identificada 

Inteligência competitiva 
 

Temática identificada 

Preservação de acervos em diferentes mídias Temática identificada 
 

Normalização 
 

Temática identificada 

Referência 
 

Temática identificada 

Marketing aplicado à biblioteca 
 

Temática identificada 

Software aplicado a biblioteca 
 

Temática identificada 

Bibliometria 
 

Temática não identificada 

Biblioteca digital 
 

Temática identificada 

Planejamento e manutenção de base de dados Temática identificada 
 

Língua Portuguesa Temática identificada 
 

Língua Inglesa Temática identificada 
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Conforme comentamos anteriormente o currículo da FESPSP contém 

somente disciplinas obrigatórias, o que torna sua análise bastante objetiva. Nesse 

sentido, ao compararmos esse currículo com o edital da Petrobras, observamos uma 

lacuna significativa para a formação do bibliotecário, pois o conteúdo “Teoria da 

informação” não foi contemplado explicitamente em nenhuma das disciplinas. A 

disciplina que apresentou um conteúdo mais próximo desse assunto intitula-se: 

“Introdução a Teoria da Comunicação”. A ementa da referida disciplina, de forma 

abrangente, propõe discussões sobre a contextualização da Sociedade Moderna 

(final do século XIX – XX), o surgimento das tecnologias de informação e 

comunicação a distância. Procura também discutir a construção e definição dos 

conceitos de Informação e comunicação.  

Entendemos que esta temática é basilar para todo e qualquer estudo de 

informação, e assim sendo, estudar a teoria da informação alicerça o entendimento 

do artefato informação e todas as suas possibilidades enquanto objeto, enquanto 

processo e enquanto produto ou serviço de informação.  Para reforçar nosso 

argumento citamos Pinheiro e Loureiro (1995, p. 5), que afirmam:  

 

A teoria da informação ou teoria matemática da comunicação, de Shannon 
e Weaver2 ,” traz importante contribuição ao conceito da informação, ainda 
que sua origem esteja na solução de problemas técnicos de transmissão de 
sinais, na comunicação. Para Shannon, “informação é uma redução de 
incerteza oferecida quando se obtém resposta a uma pergunta”. Assim 
como a Teoria Geral de Sistemas (TGS) expandiu-se por muitas áreas, a 
teoria da informação e algumas de suas noções básicas, como entropia, 
ruído e redundância, tiveram repercussão em diversos campos do 
conhecimento, inclusive a ciência da informação, e áreas não técnicas como 
a psicologia, a pedagogia e a economia.  
 

 Com relação à temática “Inteligência Competitiva” vimos que a disciplina que 

mais se aproximou deste conteúdo denomina-se: “Informação e Sociedade”, cuja 

ementa abrange, dentre outros aspectos, a sociedade da informação, a informação 

eletrônica, a biblioteca digital e a informação competitiva. A nosso ver  o estudo da 

“informação competitiva”  é uma temática importante a ser tratada na formação do 

bibliotecário, pois, conforme já ressaltamos neste estudo, o mundo do trabalho 

atualmente requer um profissional multifacetado, apto a trabalhar em diferentes 

segmentos, visto que a informação está presente em todas as organizações e os 

sistemas de inteligência competitiva requerem, cada vez mais, profissionais com 
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capacidade de avaliar, identificar, coletar, tratar, analisar e disseminar informação 

estratégica para a organização, viabilizando seu uso no processo decisório.  

Neste sentido, a diferença estabelecida entre o currículo da UNIRIO e o da 

FESPSP, é que este último, ao contemplar a questão da inteligência competitiva, 

demonstra a preocupação com as mudanças no perfil do bibliotecário, decorrentes 

das exigências do mundo do trabalho que, por sua vez, é afetado pelas novas 

tecnologias e o processo de globalização. Desse modo, tendo essa temática 

contemplada em uma disciplina obrigatória, confere valor agregado à formação do 

bibliotecário.  

Quanto à ausência, ou apagamento, percebido para a temática “Bibliometria” 

no currículo da FESPSP, consideramos importante que seja revista, devido sua 

importância no contexto da formação e da prática profissional do bibliotecário. A 

Bibliometria estuda os aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso da 

informação.  Ferreira (2010, p.1)  informa que:  

 

O termo Bibliometria foi criado por Paul Otlet em 1934, no Tratado da 
Documentação, sendo antes esta ciência conhecida como bibliografia 
estatística, termo cunhado por Hulme em 1923. Todavia, o termo 
consolidou-se apenas em 1969, após a publicação do artigo de Pritchard, 
sob o título “Bibliografia estatística ou Bibliometria?”  
 

A prática da bibliometria há muito tempo vem sendo aplicada na 

Biblioteconomia. Os estudos bibliométricos proporcionam observações precisas e 

adequadas sobre o comportamento da informação e podem auxiliar o bibliotecário, 

entre outros aspectos, no trabalho de recuperação da informação e políticas de 

aquisição de acervo, propiciando informações de valor para a interpretação da 

produção bibliográfica passada e bases suficientes para a predição das tendências 

futuras da literatura científica. Portanto, esse conteúdo é importante para a 

compreensão estrutural de um serviço de informação. Omitir esse conhecimento no 

currículo, é possibilitar uma lacuna informacional significativa na formação do 

profissional da informação. 

A seguir, o gráfico abaixo demonstra ilustrativamente a análise acima relatada 

e permite que visualizemos com maior clareza as lacunas apontadas: 

 

 

 



99 

 

Gráfico 3 – FESPSP x PETROBRAS 

 
 
      Fonte: A Autora, 2015. 
 

O gráfico 3 revela que as aproximações e distanciamentos identificados por 

este estudo entre o centro de cálculo (currículo da FESPSP) e a periferia (edital 

PETROBRAS) mais se aproximam do que se distanciam.  

O fato de 92% do conteúdo solicitado pelo mundo do trabalho estar presente 

nas disciplinas obrigatórias do curso da FESPSP identifica uma aproximação entre a 

academia (centros de cálculo) e o mundo do trabalho (periferia), o que de certa 

forma nos leva a crer que esse currículo é um espaço de trocas teóricas e práticas 

significativas para o profissional da informação. Apenas 8% não foram identificadas.   

Desse modo, no tocante a ausência dos conteúdos acima apontados (8%), 

mais uma vez, sugerimos que estes se apresentem de forma que possam ser 

identificadas em primeiro plano. A importância de tais temáticas para a formação do 

bibliotecário é valiosa para uma formação crítica, reflexiva e criativa para sua 

atuação em qualquer segmento do mundo do trabalho.  

No que tange aos distanciamentos, sugerimos uma revisão curricular que 

promova reflexões sobre as temáticas aqui apontadas como não identificadas, uma 

vez que a proposta da FESPSP, baseada na LDB, prevê em seu currículo a 

possibilidade de atividades complementares, de caráter não obrigatório, com o 

objetivo de ampliar e complementar a formação curricular dos alunos. 

 

 

 

 

92%

8%

Temática identificada

Temática não identificada
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7.4 O EDITAL DA PETROBRAS VERSUS CURRÍCULO DA UNIRIO 

 

No quadro a seguir transcrevemos os conhecimentos exigidos para o cargo 

de Bibliotecário extraídos dos editais dos anos de 2006 e 2012 da PETROBRAS e 

sua identificação com as unidades temáticas extraídas do currículo do Rio de 

Janeiro (UNIRIO). 

 

Quadro 8 – Demandas informacionais exigidas para o cargo e Biblioteconomia nos 

editais da PETROBRAS versus unidades de significação temáticas do curso de 

Biblioteconomia da UNIRIO 

                                                                                                                                       (continua) 

 

Conhecimento exigido para o cargo 
(PETROBRAS) 

Unidades de significação temática destacadas 
(UNIRIO) 

 
Teoria da informação Temática identificada 

 
Fontes de informação gerais e especializada Temática identificada 

 
Organização e administração de centros de 

informação 
Temática identificada 

Automação 
 

Temática identificada 

Tecnologia e suporte de informação 
 

Temática identificada 

Planejamento e manutenção de banco de 
dados 

Temática identificada 

Formação e desenvolvimento de coleções Temática identificada 
 

Tratamento e recuperação da informação Temática identificada 
Catalogação 

 
Temática identificada 

Classificação 
 

Temática identificada 

Indexação 
 

Temática identificada 

Recuperação da informação 
 

Temática identificada 

Taxonomias 
 

Temática não identificada 

Estatística 
 

Temática identificada 

Gestão do conhecimento 
 

Temática identificada 

Inteligência competitiva 
 

Temática não identificada 

Preservação de acervos em diferentes mídias Temática não obrigatória 
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Quadro 8 – Demandas informacionais exigidas para o cargo e Biblioteconomia nos 

editais da PETROBRAS versus unidades de significação temáticas do curso de 

Biblioteconomia da UNIRIO 

                                                                                                                                  (conclusão) 

 
      Fonte: A Autora, 2015. 

 

 O estudo desse outro segmento do mundo do trabalho, sociedade de 

economia mista e sua comparação com as demandas informacionais solicitadas em 

seu edital versus os conteúdos propostos para formação do bibliotecário pela 

UNIRIO evidenciou que: 

A temática “Taxonomia” aparece como conteúdo exigido para exercício no 

cargo, mas não aparece como conteúdo disciplinar no currículo do curso da UNIRIO, 

nem obrigatório, nem optativo.  Consideramos que essa ausência não se justifica, 

tendo em vista que uma vasta produção textual no campo da Biblioteconomia e 

Ciência da Informação sobre o assunto apontam para sua importância no tratamento 

e recuperação da informação. Nesse sentido, Campos e Gomes (2008, p. 1) 

afirmam: 

 

As taxonomias atualmente são estruturas classificatórias que têm por 
finalidade servir de instrumento para a organização e recuperação de 
informação em empresas e instituições. Estão sendo vistas como meios de 
acesso atuando como mapas conceituais dos tópicos explorados em um 
serviço de recuperação. O desenvolvimento de taxonomias para o negócio 
da empresa tem sido um dos pilares da gestão da informação e do 
conhecimento. 

Conhecimento exigido para o cargo 
(PETROBRAS) 

Unidades de significação temática destacadas 
(UNIRIO) 

 
Normalização 

 
Temática identificada 

Referência 
 

Temática identificada 

Marketing aplicado à biblioteca 
 

Temática não identificada 

Software aplicado a biblioteca 
 

Temática identificada 

Bibliometria 
 

Temática não identificada 

Biblioteca digital 
 

Temática identificada 

Planejamento e manutenção de base de 
dados 

Temática identificada 

Língua portuguesa 
 

Temática identificada 

Língua inglesa Temática não obrigatória 
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Dessa forma, reforçamos a necessidade do curso da UNIRIO rever a 

ausência dessa temática no seu currículo, uma vez que esta lacuna de conteúdo 

fomenta o gap entre a formação e o mundo do trabalho. Contudo, isso não significa 

que o mundo do trabalho determina os conteúdos a serem ministrados em sala de 

aula. No nosso entendimento, neste caso, o estudo de taxonomias está diretamente 

ligado ao fazer do bibliotecário, pois está sendo conceituada no âmbito da 

Biblioteconomia e da Ciência da Informação como ferramenta de organização 

intelectual. Além disso, entender como os conceitos se entrelaçam e se relacionam 

em um dado campo do conhecimento e a partir daí estruturá-lo segundo sua 

aplicação ou campo informacional, é conteúdo que deve ser, se não de domínio do 

bibliotecário, pelo menos de conhecimento básico.   

Como já visto na análise do edital da PETROBRAS versus currículo da 

FESPSP, anterior a este, o conteúdo “Inteligência competitiva”, mesmo não sendo 

próprio da área de informação, é relevantemente aplicado ao fazer da profissão. O 

valor capital e competitivo da informação sempre foi decisivo e estratégico para 

qualquer sociedade, uma vez que a concepção de sociedade da informação adotada 

por este estudo entende que todas as sociedades foram e são da informação. 

Conforme explicado anteriormente (p.83), incluir como conteúdo disciplinar a 

temática inteligência competitiva só agrega valor a formação do profissional da 

informação. Enquanto que sua ausência negligencia uma formação atenta aos 

valores e posições atuais em que a informação está inserida socialmente. 

Já o conteúdo sobre “preservação de acervos em diferentes mídias”, aparece 

no currículo do curso da UNIRIO como disciplina optativa. Com base na definição 

proposta por seu projeto pedagógico, este tipo de disciplina tem valor de livre 

escolha pelo aluno, e desse modo, pode ou não ser acessado por ele.  

A relação estabelecida pelo edital da PETROBRAS e a necessidade deste 

conteúdo constar no currículo da UNIRIO acontece em função da guarda de 

informação de valor competitivo e de valor econômico, uma vez que a Petrobras 

trabalha, em determinadas área da empresa, com informações sigilosas e de valor 

competitivo. Por esse motivo, para que o bibliotecário trabalhe com esse tipo de 

informação, precisa conhecer as regras, procedimentos e a legislação sobre a 

guarda, acesso e descarte deste tipo de acervo, e ainda, saber posicionar-se 

profissionalmente no que diz respeito ao tratamento e disponibilização da 

informação presente em documentos de diferentes mídias.  
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Outro conteúdo solicitado tanto no edital do BNDES, como pelo edital da 

PETROBRAS, e que não figura como disciplina obrigatória no currículo do curso 

aqui analisado é a temática “Marketing em Unidades de Informação”. Na proposta de 

formação da UNIRIO esta disciplina apresenta-se como optativa, o que nos permite 

inferir que este seria um conteúdo que pouco valoriza o caráter administrativo, 

empreendedor e cultural da profissão. A importância deste conteúdo é reafirmada 

por Otonni (1995, p. 1) 

 

O marketing em unidades de informação pode ser entendido como uma 
filosofia de gestão administrativa na qual todos os esforços convergem em 
promover, com a máxima eficiência possível, a satisfação de quem precisa 
e de quem utiliza produtos e serviços de informação. É o ato de intercâmbio 
de bens e satisfação de necessidades.  
 

Mais uma vez a Bibliometria não figura como temática explícita nas disciplinas 

obrigatórias aqui estudadas. A importância de sua abordagem no contexto de 

formação do bibliotecário é verificada por Araújo (2006, p. 13 apud FIGUEIREDO, 

1977) ao afirmar que “a bibliometria desde sua origem é marcada por uma dupla 

preocupação: a análise da produção científica e a busca de benefícios práticos 

imediatos para bibliotecas (desenvolvimento de coleções, gestão de serviços 

bibliotecários).” Hoje, acreditamos que sua importância ganha força graças as TICs 

que, associadas ao funcionamento e ao fluxo informacional intenso com que as 

instituições, universidades, centros de pesquisas, bibliotecas e tantos outros setores 

que trabalham com o artefato informação se movimentam. Como já visto e 

comentado na análise do currículo da FESPSP (p. 94), a importância deste conteúdo 

impacta diretamente no fazer do bibliotecário, principalmente no que diz respeito ao 

trabalho de recuperação da informação e a elaboração de políticas de aquisição de 

acervo, propiciando informações de valor estrutural de um serviço de informação. 

Além disso, fornece dados para a interpretação da produção bibliográfica passada e 

bases suficientes para a predição das tendências futuras da literatura científica. 

Mais uma vez verificamos a importância da presença da disciplina língua 

inglesa como disciplina obrigatória na grade curricular. Com base na comparação 

anteriormente feita entre o currículo da UNIRIO x FESPSP (p.85), reafirmamos sua 

importância no campo de trabalho para o bibliotecário, uma vez que uma língua 

estrangeira é importante na formação de qualquer profissional e isto se confirma nas 

demandas identificadas por este estudo. 
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Gráfico 4 – UNIRIO x PETROBRAS 

 
 
                Fonte: A Autora, 2015. 
 

O gráfico 4 mostra que 77% do conteúdo demandado pelo edital da 

PETROBRAS,  figura em disciplinas obrigatórias no currículo do curso da UNIRIO. 

Consideramos, portanto, que o curso vem acompanhando as demandas do mundo 

do trabalho, pelo menos no que se refere a este segmento específico. Contudo, 

ainda percebe-se algumas lacunas que devem ser discutidas, pois 15% das 

temáticas solicitadas por este edital não foram identificadas, nem como optativas, 

tampouco como aproximadas. No nosso entendimento, isso demonstra uma certa 

fragilidade na proposta de formação. Ainda assim, 8% das temáticas foram 

identificadas como não obrigatórias. Ou seja, se somarmos as temáticas não 

identificadas, às temáticas optativas (que podem ser ou não vistas pelo futuro 

profissional), teremos a possibilidade de não discutir 23% das temáticas 

demandadas por este segmento do mundo do trabalho. Tal constatação acende uma 

luz de alerta para a necessidade do curso fazer uma revisão dos conteúdos 

curriculares, incluindo novas  temáticas para  formar bibliotecários capazes de atuar 

na atual sociedade da informação. 

Em síntese, o aproveitamento obtido no cruzamento de informações extraídas 

e/ou observadas nos currículos e editais, baseado na metodologia oferecida pela 

análise de conteúdo, permitiu-nos observar que: 

De maneira geral, os currículos aqui estudados oferecem teorias que 

subsidiam a prática profissional. A questão que fica é como esses conteúdos são 

trabalhados nos centros de cálculo de forma a motivar discussões críticas que 

77%

15%
8%

Temática identificada

Temática não identificada

Temática não obrigatória
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promovam um brainstorming28, ou seja, estimulando a potencialidade criativa e 

objetiva do bibliotecário. 

Como inicialmente suposto, constatamos diferenças nas propostas de 

formação de cada uma das escolas/cursos aqui retratadas, embora tenha ficado 

evidente que ambas oferecem em seus programas curriculares teorias que 

subsidiam a prática. 

Ao transpor as disciplinas para o centro de cálculo e os conteúdos exigidos 

para o cargo para a periferia vimos que o ir e vir proposto pela TAR de Bruno Latour 

se aplica na maioria das vezes entre os pólos aqui analisados. 

O movimento de reversibilidade entre as extremidades aqui estudadas 

acontece em diversos momentos e pode ser percebido quando o mundo do trabalho 

reproduz para o centro de cálculo práticas produzidas por seus oligópticos (lócus de 

trabalho). Esta constatação pode ser claramente identificada através da presença de 

disciplinas como bibliotecas digitais, virtuais, que acompanham o fazer da profissão 

e as mudanças tecno-sociais ocorrida ao longo do tempo para a Biblioteconomia.   

Constatamos, ainda, que os currículos não trazem somente uma proposta 

tecnicista, mas também conteúdos que podem ser desdobrados e enriquecidos com 

a vivência/experiência da prática profissional. 

A partir deste ponto da pesquisa, onde as lacunas de conteúdos nos 

currículos analisados já foram identificadas e trabalhadas em comparação com as 

demandas do mundo do trabalho, já temos material e conteúdo articulado que nos 

permite discordar, em parte, da afirmação de Hannon (2013, p. 19). Para esse autor, 

o problema que leva os profissionais a não se inserirem no mundo do trabalho, ou 

não se manterem nele, tem origem na “falta de capacidade [dos] sistemas 

educacionais se adaptarem às mudanças que ocorrem no mercado. Novas 

qualificações são necessárias para crescer neste ‘novo’ mercado de trabalho – 

denominada por setores de conhecimento intensivo”.  

Seguindo esta linha de raciocínio, no próximo capítulo apresentamos a 

conclusão a que chegamos com este estudo e propomos novas possibilidades de 

estudos que contemple a formação do bibliotecário e sua atuação no mundo do 

trabalho.  

                                                            
28 De autoria de Alex Osborn, o brainstorming (ou "tempestade de ideias"), é uma atividade desenvolvida para 
explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo colocando-a a serviço de objetivos pré-
determinados.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando as transformações ocupacionais ocorridas na profissão do 

bibliotecário ao longo do tempo, em conformidade com o pensamento de BELL 

(1973) sobre o legado que uma profissão nos traz, acreditamos que, acima de tudo, 

nossa profissão deve assegurar competência e autoridade, técnica e moral, para o 

profissional da informação assumir uma posição determinante na sociedade. 

A análise dos documentos propostos permitiu-nos desmistificar algumas 

questões relativas aos conteúdos curriculares para a formação do bibliotecário que, 

a priori, nos pareciam muito distantes da realidade solicitada no mundo do trabalho.  

Alguns teóricos da área, tais como Souza (2006), Almeida Júnior (2002) e 

Valentin (2000) suscitaram questionamentos quanto a formação do bibliotecário, isto 

é, questionaram se os conteúdos curriculares contemplados nas propostas 

pedagógicas dos cursos eram suficientes para possibilitar a discussão de questões e 

proposição de soluções  para quaisquer problemas e questões informacionais, sob a 

perspectiva dos regimes de informação que situam o mundo do trabalho.  

Assim, nossa proposta em entender as questões que regem a composição 

curricular para a formação do bibliotecário, em comparação com os editais de 

concurso, ambos vistos sob a ótica do conceito de regime de informação trabalhado 

por González de Gomes (2012), apontou para aproximações e distanciamentos 

temáticos perfeitamente aceitáveis, tendo em vista a velocidade com que a atual 

sociedade da informação se modifica e evolui.  

Vimos que a dinâmica das trocas entre os centros de calculo e periferia 

ocorreram na maioria das temáticas analisadas, correspondendo positivamente a 

uma expectativa de formação mais assertiva para a ação do bibliotecário no mundo 

do trabalho. 

Com relação às habilidades propostas pelas DCN para os graduados em 

Biblioteconomia, vimos que na maioria dos cruzamentos realizados, seja na 

formação proposta pelo Rio de Janeiro, seja na proposta de São Paulo, comparando 

aos editais escolhidos, em ambas o bibliotecário é capaz de interagir e agregar valor 

nos processos de geração, transferência e uso da informação para os ambientes 

analisados.  

A proposta de uma formação multirreferencial para a ação do bibliotecário no 

mundo do trabalho de certa maneira vem sendo contemplada, uma vez que os 
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conteúdos aqui comparados e analisados subsidiam trocas que promovem 

discussões sobre a pluralidade funcional (referente a capacidade de propor soluções 

informacionais) e contextual (referente a identificação e compreensão do campo 

informacional) para a formação do bibliotecário. A importância sobre a reflexão 

acerca das ações de informação são colocadas nos PP dos cursos, considerando 

principalmente o legado que as TICs trazem para o campo informacional em termos 

de qualidade, credibilidade e validade da informação.  

Ao compararmos as propostas curriculares e os editais de concurso, vimos 

que a maioria das disciplinas obrigatórias, seja no curso da UNIRIO, ou da  

FESPSP, correspondem às demandas do mundo do trabalho exigidas pelos 

segmentos investigados. As propostas curriculares aqui estudadas estão 

comprometidas com as demandas informacionais contemporâneas do mundo do 

trabalho e bem definidas em seus projetos políticos pedagógicos, deixando bastante 

claro a observância e comprometimento destas escolas com o mundo do trabalho 

contemporâneo.  

A definição estabelecida pela CBO para o bibliotecário se ajusta a proposta 

de formação e demandas informacionais solicitadas pelo mundo do trabalho. As 

competências atribuídas ao bibliotecário pela CBO estão em conformidade com as 

propostas de formação aqui analisadas, atribuindo ao bibliotecário condições plena 

de exercer suas atividades no âmbito de seu lócus de trabalho.  

Quanto às aproximações e distanciamentos temáticos entre o conteúdo 

curricular contemporâneo e o mundo do trabalho, apesar das lacunas identificadas, 

vimos que mais se aproximam do que se distanciam. Sendo assim, não é possível 

afirmar a existência de uma total simetria entre os pólos verificados, mas é possível 

afirmar que estamos distante de uma assimetria. Os currículos aqui estudados estão 

muito mais próximos de uma simetria informacional do que o contrário, o que nos 

permite inferir que uma proposta de formação multirreferencial não é tão utópica 

assim, se construída em longo prazo.  

Diante deste panorama entendemos que os currículos das escolas de 

Biblioteconomia, aqui analisados, preocupam-se com a formação de profissionais 

aptos a assumirem seus papéis de agentes de informação e consequentemente, 

aptos a responderem as demandas do mundo do trabalho. 

Apesar da identificação de lacunas temáticas observadas em ambos os 

currículos, de maneira geral, estes oferecem teorias que subsidiam a prática 
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profissional. Quanto às questões que possam vir a preencher o entorno dessa 

discussão, tal como: saber se os conteúdos das ementas curriculares são 

trabalhados nos centros de cálculo, de maneira a motivar discussões críticas que 

promovam um brainstorming, isto pode ser tema para uma nova pesquisa.  

Evidenciamos que o ir e vir proposto pela TAR, de Bruno Latour, se aplica na 

maioria das vezes entre os pólos aqui analisados, valorizando o papel do 

bibliotecário que dá  reversibilidade entre as extremidades aqui estudadas.  

Consideramos importante destacar, também, que as propostas curriculares 

aqui estudadas não trazem somente questões tecnológicas, mas também conteúdos 

que promovem a reflexão crítica e empreendedora que podem ser enriquecidas com 

a prática profissional. 

Confirmamos nossa suposição inicial de que as propostas curriculares dos 

cursos de Biblioteconomia, de modo geral, acompanham as transformações 

ocorridas nas sociedades da informação, juntamente com a ação do profissional 

bibliotecário.  Entendemos que, ao contrário do pensamento de Hannon (2013), pelo 

menos nas escolas aqui analisadas, o problema que leva os profissionais a não se 

inserirem no mundo do trabalho, ou não se manterem nele, não tem origem na falta 

de capacidade dos sistemas educacionais se adaptarem às mudanças que ocorrem 

no mercado. Outras questões podem estar por detrás destas. Contudo, descobrir 

esta não inserção ou manutenção dos profissionais no mundo do trabalho é 

conteúdo para uma nova pesquisa. 

 A nós bibliotecários, nos cabe assumir o papel de agentes das ações de 

informação de um dado campo informacional, na medida em que, para isso, 

necessitamos basicamente de entender os mecanismos de geração, processamento 

e/ou aplicação de forma eficiente da informação baseada em conhecimento. 

Mesmo considerando que é difícil colocar um ponto final em qualquer estudo 

informacional, entendemos que a presente pesquisa alcançou sua proposta inicial e 

conseguiu demonstrar que o processo de formação do bibliotecário pode 

desenvolver-se de modo empreendedor e criativo, visando melhor capacitá-lo para 

atuar no mundo do trabalho.  

Por fim, esperamos que este estudo forneça subsídios suficientes para as 

escolas/cursos de Biblioteconomia avaliarem suas propostas curriculares no tocante 

aos anseios do mundo do trabalho, sem, contudo, deixar de lado a qualidade da 

formação do profissional da informação.   



109 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA JÚNIOR, Oswaldo Francisco de. Formação, formatação: profissionais de 
informação produzidos em série. In: VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Formação do 
profissional da informação. São Paulo: Polis, 2002. p. 133-148. 
 
ARAÚJO, Carlos Alberto. Bibliometria: evolução histórica e questões atuais. Em 
Questão, Porto Alegre, v. 12, n. 1, p. 11-32, jan./jun. 2006. 
 
ARAÚJO, Vania Maria Hermes de. Papel do profissional da informação em uma 
sociedade em mudança. Ciência da Informação, v. 15, n. 1, p. 11-13, jan./jun. 
1986.  
 
ARDOINO, J.  Multiréferentielle (analyse).  In: ARDOINO, J.  Le directeur et 
l’intelligence de l’organization: Repéres et notes de lecture.  Ivry: ANDESI, 1995. 
 
______. Abordagem multireferencial (plural) das situações educativas e formativas. 
In: BARBOSA, Joaquim Gonçalves (Coord.). Multirreferencialidade nas ciências e 
na educação. São Carlos: EdUFSCar,1998a.  
 
______. Nota a propósito das relações entre a abordagem multirreferencial e a 
análise institucional (história ou histórias). In: BARBOSA, Joaquim Gonçalves 
(Coord.). Multirreferencialidade nas ciências e na educação. São Carlos: 
EdUFSCar, 1998b.  
 
______. Pensar a multirreferencialidade. In: MACEDO, Roberto Sidnei; BARBOSA, 
Joaquim Gonçalves; BORBA, Sérgio. Jacques Ardoino e a educação. Belo 
Horoizonte: Autêntica, 2012. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO. 
Avaliação da graduação em Biblioteconomia e Ciência da Informação: bases 
conceituais, metodológicas e princípios do processo avaliativo. Vitória, 2002. 
Disponível em: 
<http://www.abecin.org.br/documentos/documentos_abecin/Documentos_ABECIN_2
.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2014.  
 
BARDIN, Lawrence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 
 
BELL, Daniel. O advento da sociedade pós-industrial: uma tentativa de previsão 
social. São Paulo: Cultrix, 1973.  
 
BLACK, Alistair.  Information history. Annual Review of Information Science and 
Technology, v. 40, n. 1, p. 441-473, 2006. 
 
BRASIL. Decreto-lei nº 19.851, de 11 de abril de 1931. Estatuto das universidades 
brasileiras. Brasília, 1931. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/internet/InfDoc/novoconteudo/legislacao/republica/Leis19
31vI625p/pdf37.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2013. 
 



110 

 

______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. Brasília, 1996. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 03 set. 2014. 
 
______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Superior. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Biblioteconomia. Brasília: 
MEC/SESu, 2001. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2013. 
 
______. Ministério do Trabalho e Emprego. Classificação brasileira de 
ocupações. Profissionais de informação. Disponível em: 
<http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf>. 
Acesso em: 17 set. 2013. 
 
BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento. Rio de Janeiro: J. Zahar, 
2003.  
 
CAMPOS, Maria Luiza de Almeida; GOMES, Hagar Espanha. Taxonomia e 
classificação: o princípio de categorização. DataGramaZero - Revista de Ciência 
da Informação, v. 9,  n. 4, ago. 2008.  
 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. v. 1, p. 
39-118. 
 
______. Communication, power and counter-power in the network society. 
International Journal of Communication, v. 1, n. 1, p. 238-266, 2007. 
 
CASTRO, César Augusto. História da biblioteconomia brasileira. Brasília: 
Thesaurus, 2000. 

______; RIBEIRO, Maria Solange Pereira. Sociedade da informação: dilema para o 
bibliotecário. Transinformação, v. 9, n. 1, p. 17-25, jan./abr. 1997. 
  
CRONIN, Blaise. Educational pluralism for a diversifying profession. Education for 
Information, v. 25, n. 1, p. 51-56, 2007. 

______; STIFFLER, Michael; DAY, Dorothy. The emergent market for information 
professionals: educational opportunities and implications. Library Trends, v. 42, n. 
2, p. 257-276, 1993.    
  
CUNHA, Miriam Vieira da. O profissional da informação e o mercado de trabalho. 
Informação & Sociedade: Estudos, João Pessoa, v. 10, n. 1, p. 1-5, jan./jun. 2000.  
Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/347/269>. 
Acesso em: 17 set. 2013. 
 
DEMO, Pedro. Ambivalência da sociedade da informação. Ciência da Informação, 
Brasília, v. 29, n. 2, p. 37-42, maio/ago. 2000. 
 
DUFF, Alistair S. Information society studies. London: Routledge, 2000.   
 



111 

 

FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. A universidade no Brasil: das origens à 
Reforma Universitária de 1968. Educar, Curitiba, n. 28, p. 17-36, 2006.  
 
______. Universidade e poder: análise crítica/fundamentos históricos: 1930-45. 2. 
ed. Brasília: Plano, 2000.  
 
FERREIRA, Ana Gabriela Clipes. Bibliometria na avaliação de periódicos científicos. 
DataGramaZero - Revista de Ciência da Informação, v. 11, n. 3,  jun. 2010. 
 
FERREIRA, J. R. Apresentação. In: PINHEIRO, Lena Vanira Ribeiro (Org.). Ciência 
da Informação, ciências sociais e interdisciplinaridade. Brasília: IBICT, 1999.  
 
FREITAS, Lídia Silva de. A memória polêmica da noção de sociedade da informação 
e sua relação com a área de informação. Informação e Sociedade: Estudos, João 
Pessoa, v. 12, n. 2, 2002. Disponível em: 
<http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/147/141>. Acesso em: 01 jul. 
2014. 
 
FUJINO, Asa. Ciência da Informação: relações entre pesquisa, ensino e prática 
profissional. Revista EDICIC, v. 1, n. 1, p. 224-261, mar. 2011.  
 
______; VASCONCELOS, Michele de Oliveira. Estágios: reflexões sobre a ação 
didático-pedagógica na formação do profissional da informação. CRB-8 Digital, São 
Paulo, v. 4, n. 1, p. 40-58, abr. 2011. Disponível em: 
<http://revista.crb8.org.br/index.php/crb8digital/article/viewFile/59/61>. Acesso em: 
17 set. 2013. 
 
FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO. Projeto 
Pedagógico: curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação FaBCI/FESPSP. 
São Paulo, 2012. 
 
GOMES, Hagar Espanha (Org.). Ciência da Informação ou informática? Rio de 
Janeiro: Calunga, 1980.  
 
GONÇALVES, Cristiane A. Ferreira; OLIVEIRA, Maria Cristina G. Conhecimento na 
sociedade da informação: contradições e aproximações. Informação & Informação, 
Londrina, v. 14, n. 1, p. 36-51, jan./jun. 2009  

GONZÁLEZ DE GÓMEZ, Maria Nélida. Regime de informação: construção de um 
conceito. Informação & Sociedade: Estudos, João Pessoa, v. 22, n. 3, p. 43-60, 
set./dez. 2012. 

HANNON, Valerie. Criatividade na educação para o trabalho. O Globo, Rio de 
Janeiro, 01 jun. 2013. Colunas/Opiniões, p. 19. 
 
ISAIA, Silvia Maria de Aguiar (Org.). Qualidade da educação superior: a 
Universidade como lugar de formação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. Disponível 
em: <http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/qualidadedaeducacaosuperior2.pdf>. Acesso 
em: 16 jul. 2013. 



112 

 

LATOUR, Bruno. A esperança de pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos 
científicos. São Paulo: EdUSC, 2001. 
 
______. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. 
São Paulo: UNESP, 2000a. 
 
______. Reagregando o social: uma introdução à teoria do ator-rede. Salvador: 
EdUFBA; São Paulo: EdUSC, 2012. 
 
______. Redes que a razão desconhece: laboratórios, bibliotecas, coleções. In: 
BARATIN, Marc; JACOB, Christian (Coord.). O poder das bibliotecas: a memória 
dos livros no ocidente. Rio de Janeiro: UFRJ, 2000b. p. 21-44.   
 
______; WOOLGAR, Steve. A vida de laboratório: a produção dos fatos científicos. 
Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1997. 
 
MARCHIORI, Patricia Zeni. A ciência e a gestão da informação: compatibilidades no 
espaço profissional. Ciência da Informação, v. 31, n. 2, p. 72-79, ago. 2002.   
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ci/v31n2/12910.pdf>. Acesso em: 22 jan. 
2014. 
 
MARTINS, João Batista. Contribuições epistemológicas da abordagem 
multirreferencial para a compreensão dos fenômenos educacionais. Revista 
Brasileira de Educação, n. 26, p. 85-94, maio/ago. 2004.  
 
McMASTER, M. D. The intelligence advantage: organizing for complexity. Newton, 
MA: Butterworth-Heinemann, 1996.  
 
MORAES, Maria Cândida. Complexidade e currículo: por uma nova relação. Polis, 
Revista de la Universidad Bolivariana, v. 9, n. 25, p. 289-311, 2010. Disponível 
em: <http://www.scielo.cl/pdf/polis/v9n25/art17.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2014. 
 
MORAES, Marielle Barros de. A ciência da informação nos caminhos do 
contemporâneo. PontodeAcesso, Salvador, v. 7, n. 2, p. 2-24, ago. 2013. 
Disponível em: 
<http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/5199/6132>. Acesso 
em: 17 set. 2013. 
 
MORHY, Lauro (Org.). Universidade no mundo: universidade em questão. Brasília: 
UNB, 2004. v. 2. 
 
MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 9. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2005.  
 
MULLER, Suzana. Perfil do bibliotecário, serviços e responsabilidades na área de 
informação e formação profissional. Revista de Biblioteconomia de Brasília, v. 17, 
n. 1, p. 63-70, jan./jun. 1989. 
 
MURGUIA, Eduardo. As articulações políticas na criação do Instituto Brasileiro de 
Bibliografia e Documentação (IBBD). DataGramaZero - Revista de Informação, v. 



113 

 

14,  n. 2, jun. 2013. Disponível em: <http://www.dgz.org.br/jun13/Art_04.htm#Autor>. 
Acesso em: 11 fev. 2014. 
 
OLIVEIRA, Marlene; CARVALHO, Gabrielle Francinne; SOUZA, Gustavo Tanus. 
Trajetória histórica do ensino da Biblioteconomia no Brasil. Informação & 
Sociedade: Estudos, João Pessoa, v. 19, n. 3, p. 13-24, set./dez. 2009. Disponível 
em: <www.brapci.ufpr.br/download.php?dd0=10272>. Acesso em: 03 abr. 2014. 
 
ORTEGA Y GASSET, José. Missão do bibliotecário. Rio de Janeiro: Briquet de 
Lemos/Livros, 2006. 
 
OTTONI, Heloisa Maria. Bases do marketing para unidades de informação. Ciência 
da Informação, v. 25, n. 2, 1995. 
 
PINHEIRO, Lena Vania Ribeiro; LOUREIRO, José Mauro Matheus. Traçados e 
limites da ciência da informação. Ciência da Informação, v. 24, n. 1, 1995. 
  
PLONSKI, Guilherme Ary. Questões tecnológicas na sociedade do empresarial. 
(des)conhecimento. Revista inteligência empresarial, n. 7, abr. 2001. 
 
POLIZELLI, Demerval L.; OZAKI, Adalton M. (Org.) Sociedade da informação: os 
desafios da era da colaboração e da gestão do conhecimento. São Paulo: Saraiva, 
2008. 
 
RÍOS, Herminia Moreno; MARTÍNEZ, Rosa Amelia Velázquez. La sociedad del 
conocimiento: inclusión o exclusión. Revista Educación, v. 36, n. 2, p. 79-89, 
jul./dic. 2012. 
 
RODRIGUES, Mara Eliane Fonseca. A articulação ensino-pesquisa como indicador 
de inovação na formação do profissional da informação. Liinc em Revista, Rio de 
Janeiro, v. 7, n. 1, p. 214-230, mar. 2011. Disponível em: <http://www.ibict.br/liinc>. 
Acesso em: 17 set. 2013. 
 
______. A pesquisa como principio educativo na formação do profissional da 
informação. In: VALENTIM, Marta Ligia Pomim (Org.). Formação do profissional 
da informação. São Paulo: Polis, 2002. p. 89-102. 
 
______. O paradigma emergente e a abordagem do ensino com pesquisa: uma 
proposta de resignificação para o ensino de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação no Brasil. 2008. 159 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação)-
Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2008. 
 
SHERA, J. Epistemologia social, semântica geral e Biblioteconomia. Ciência da 
Informação, v. 6, n. 1, p. 9-12, 1977. 
 
______. Sobre Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação. In: 
GOMES, Hagar Espanha. Ciência da Informação ou informática? Rio de Janeiro: 
Calunga, 1980. p. 90-105. 
 



114 

 

SOUZA, Francisco das Chagas. A formação acadêmica de bibliotecários e cientistas 
da informação e sua visibilidade, identidade e reconhecimento social no Brasil. 
Informação & Sociedade: Estudos, João Pessoa, v. 16, n. 1, p. 23-34, jun./jul. 
2006. Disponível em: 
<http://www.biblionline.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/viewFile/439/1491>.  Acesso 
em: 14 set. 2013. 
 
______. A ABEBD e o currículo de bacharelado em Biblioteconomia no Brasil, de 
1967 a 2000. Informação & Sociedade: Estudos, João Pessoa, v. 21, n. 1, p. 203-
212, 2011. Disponível em: 
<http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000010203&dd1=94287>.  Acesso 
em: 14 set. 2013. 
 
______. O ensino da Biblioteconomia no contexto brasileiro: século XX. 
Florianópolis: EdUFSC, 1990. 
 
______. O ensino da Biblioteconomia no contexto brasileiro: século XX. 
Florianópolis: EdUFSC, 2009. 
 
_____. A contribuição da ABEBD para a configuração política e ideológica das 
Diretrizes Curriculares Nacionais [DCN] do curso de graduação em 
Biblioteconomia implantadas a partir de 2001: relatório de pesquisa (processo 
CNPq nº400228/2009-2). Florianópolis, 7 set. 2012. Disponível em: 
<http://eprints.rclis.org/19807/1/Relat%C3%B3rio%20-
%20A%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20da%20ABEBD%20para%20a%20config
ura%C3%A7%C3%A3o%20politica%20das%20DCNs.pdf>. Acesso em: 14 set. 
2013. 
 
TOMAÉL, Maria Inês; ALVARENGA, Georfravia Montoza. Profissional da 
informação: seu espaço e atuação em empresas industriais. Perspectivas em 
Ciência da Informação, v. 5, n. 1, p. 81-90, jan./jun. 2000. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Projeto 
pedagógico do curso de bacharelado em Biblioteconomia. Rio de Janeiro, 2010. 
 
VALENTIM, Marta Lígia Pomim. O profissional da informação: formação, perfil e 
atuação profissional. São Paulo: Polis, 2000. 
 
WERTHEIN, Jorge. A sociedade da informação e seus desafios. Ciência da 
Informação, v. 29, n. 2, p. 71-77, maio/ago. 2000.  

 



115 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A – PARTE DOS EDITAIS DOS ANOS DE 2008, 2009 E 2012 DO BNDES - 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS SOLICITADOS PARA O CARGO DE 

BIBLIOTECÁRIO 
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ANEXO B – PARTE DOS EDITAIS DOS ANOS DE 2006 E 2012 DA PETROBRAS – 
CONHECIMENTOS ESPECIFÍCOS SOLICITADOS PARA O CARGO DE 
BIBLIOTECÁRIO 
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